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Zprávy z ústředí
DEVELOPEŘI V SENÁTU ZVÍTĚZILI, SENÁTOŘI NAŠE ARGUMENTY NEVYSLYŠELI
využívané pro tyto účely, anebo se nacházejí
v průmyslových zónách schválených vládou…“,
které jsou součástí chráněných oblastí přirozené
akumulace podzemních a povrchových vod
či ochranných pásem vodních zdrojů II. stupně.
Odůvodňováno je to faktem, že tato
„vodohospodářská“ chráněná území zahrnují
1/4 území republiky. Této skutečnosti bychom
si však měli nesmírně vážit, a ne ji vnímat jako
handicap. Vždyť voda je strategickou komoditou,
jejíž význam se bude v budoucnosti jen zvyšovat.
Právě velkoplošná zástavba průmyslovými areály,
skladovými halami a zpevněnými manipulačními
plochami je tím, co vážně narušuje vodní režim
a ohrožuje zásoby podzemních vod. Snaha
současného zákona zpoplatnit zábor ploch
významných pro akumulaci vod či sloužících
k ochraně vodních zdrojů více, než zábor ploch
jiných, je tedy zcela logická.
Nepravdivá je informace, která zazněla dle
stenozáznamů
v diskusi
při
projednávání
na výborech, že úprava se týká pouze stávajících
průmyslových zón. Návrh novely toto nijak
nespecifikuje, změna se tedy týká všech budoucích
developerských
záměrů
výše
uvedeného
charakteru.
Kromě toho novela změnou některých koeficientů
(ekologické váhy vlivu) a způsobu výpočtu odvodů
paušálně snižuje odvody i v mnoha jiných
případech. Důvodová zpráva to odůvodňuje mimo
jiné argumentem, že „při současné excesivní výši
odvodů je celkový výnos z nich nižší, než by byl,
pokud by odvody byly nastaveny v přiměřené výši“.

ČSOP v minulých dnech upozornil senátory,
že projednávají návrh zákona, kterým zlikvidují
jednu z posledních překážek bránících k dalším a
dalším záborům zemědělské půdy v prospěch
zástavby nejrůznějšími „průmyslovými“ a jinými
objekty. Senát však naše volání nevyslyšel a zákon
bez jakékoliv diskuse o dopadu na naší krajinu
schválil. Protože jde o senátní návrh, máme ještě
šanci vznést připomínky v Poslanecké sněmovně.
Připojujeme text našeho dopisu senátorům:
Vážená paní senátorko, Vážený pane senátore,
obracíme se na Vás jménem Českého svazu
ochránců přírody, největšího občanského sdružení
zabývajícího se ochranou přírody a krajiny v České
republice, ve věci projednávání senátním návrhu
novely zákona o ochraně zemědělského půdního
fondu (senátní tisk č. 392).
Cílem novely je snížení či zrušení některých odvodů
za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
(ZPF). Přitom tyto odvody jsou vedle územního
plánování jediným nástrojem, který má možnost
omezit mnohdy zcela zbytečnou likvidaci
zemědělské půdy jakožto strategického prostředku
sloužícího k produkci potravin a dalších surovin
i jako významný faktor vodního režimu. Současnou
výši
odvodů
rozhodně
nepovažujeme
za přehnanou, o čemž svědčí i fakt, že navzdory jim
je developery stále upřednostňována zástavba
zemědělské půdy před využíváním brownfieldů.
Klíčová část novely se týká snížení odvodů
za odnětí ploch „pro účely výroby a skladování
nebo smíšené výrobní na pozemcích, které tvoří
souvislou plochu navazující na zastavěné území
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To svědčí o naprostém nepochopení smyslu
odvodů. Ty přeci nemají být zdrojem k naplnění
veřejné pokladny, nýbrž nástrojem regulace
zbytečné zástavby ZPF. Pokud se v důsledku jejich
zvýšení tato zástavba (a tedy celková výše odvodů)
snižuje, je to důkazem, že zvýšení plní svojí funkci.
Sporná je též snaha o vyjmutí staveb dopravní
infrastruktury z povinnosti hrazení odvodů za
odnětí půdy ze ZPF. Argumentace důvodové zprávy
sice v tomto případě má jistou logiku, ale mimo
jiné právě u zmiňovaných cyklostezek je zábor ZPF
mnohdy zbytečný, způsobený nevhodným vedením
či naddimenzovanou šíří komunikace, a opatření,
které bude investory nutit zamýšlet se nad
skutečnou nezbytností záboru, považujeme za
užitečné. Nemluvě o případech, kdy se jako
„veřejná infrastruktura“ vydávají komunikace
jednoznačně sloužící komerčním zájmům, například
příjezdové komunikace k nákupním centrům apod.
Návrh jako celek jde mimo jiné zcela proti minulý
týden vládou schválené Státní politice životního

prostředí České republiky, v níž jedním z opatření
ekonomických a tržních nástrojů je „Udržet
současnou výši odvodů za hektar za odnětí ze
zemědělského půdního fondu bez výjimek (tj. výše
základních odvodů za hektar se bude měnit pouze
při změnách úředních cen zemědělských
pozemků).“ Krom toho je nesystémový, neboť
ministerstvo životního prostředí připravuje
komplexní novelu zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu.
Vážená paní senátorko, Vážený pane senátore,
dovolujeme si Vás proto velmi naléhavě požádat
o zamítnutí tohoto senátního návrhu novely.
RNDr. Libor Ambrozek
předseda Českého svazu ochránců přírody
RNDr. Bedřich Moldan
předseda Čestné rady ČSOP

REGISTRACE ZO
Tříměsíční období pro obnovení registrace
základek již začalo, proto Vám shrneme
nejdůležitější body k registraci:
1. Přehled o činnosti ZO se skládá ze tří povinných
částí – údaje o organizaci, změny v členské
základně a charakteristika činnosti. Všechny tři
části musíte vyplnit (lze vyplnit i pomocí webového
rozhraní http://registrace.csop.cz/) a podepsané
zaslat k nám do Kanceláře.
2. Výše členský příspěvků je stejná jako v loňském
roce: výdělečně činný člen: 300 Kč, nevýdělečně
činný člen (děti, studenti, nezaměstnaní,
důchodci): 100 Kč, člen starší 70 let: 50 Kč, rodina:
350 Kč. Částku prosím uhraďte na účet:
34535011/0100, variabilní symbol = číslo Vaší ZO
(bez lomítka) a specifický symbol = 999.
3. ZO, které sdružují kolektivy Mladých ochránců
přírody (MOP), mají povinnost tyto členy vypsat
do seznamu členů (včetně příslušných údajů, jako
je datum narození a adresa). Odvody za členy MOP

jsou součástí odvodů za členy celé ZO. Členem
MOP může být pouze osoba mladší 26 let.
U členů MOP (stejně jako u ostatních členů)
vyberte typ členství podle druhu členských
příspěvků.
K poslednímu březnu také končí platnost průkazek
Mladého ochránce přírody, všichni MOPíci od nás
dostanou, po zaslání fotografie, průkaz člena ČSOP.
Pokud chcete mít jistotu, že nový registrační list
Vám dorazí k 1. 4. 2013, zašlete podklady
k registraci do 10. března 2013.
Tereza Vláčilová
Pokud nemáte a potřebuj ete ověřenou
kopii stanov nebo přístupov é údaje
na webov é rozhr aní pro registr aci ZO,
obr aťte se na Kancelář ÚVR. Rádi Vám je
zašleme.

REGISTRACE ODDÍLŮ MOP
Začátek roku je každoroční obdobím prodloužení
registrace ZO, ale i oddílů MOP. Zatímco všechny
členy ZO ČSOP registruje Kancelář ÚVR, nově
včetně dětí z oddílů MOP – a to je zásadní změna

oproti loňskému roku! – oddíl MOP jako složku ZO
registruje nadále Sdružení mladých ochránců
přírody ČSOP. Registrace oddílu probíhá
prostřednictvím registračního listu oddílu, jehož
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součástí je výkaz činnosti za minulý rok. Až po
splnění obou povinností je oddíl registrován při
ČSOP pro další období a obdrží od SMOP ČSOP
potvrzení o registraci. Všechny důležité informace
týkající se registrace oddílů jsou k dispozici na
webu s jednoduchou adresou www.mopici.cz
v sekci Organizace. Web je určen nejen vedoucím
oddílů, ale i činovníkům ZO, které MOPíky mají.
Věříme, že i vy tam zavítáte při potřebě najít
důležité a aktuální informace z této oblasti.
Podrobnými informacemi k registraci MOPíků však
obesíláme letos poštou jak všechny vedoucí, tak
všechny předsedy ZO s MOPíky. Informace tedy
obdržíte i touto cestou. Věnujte jim prosím
pozornost,
stěží
pak
uděláte
chybu.
Pro jistotu však ještě zde zdůrazňujeme: Dětské
členy v oddílech MOP registrujte pouze v Kanceláři

ÚVR ČSOP společně s dospělými a členské poplatky
za děti plaťte zásadně a pouze na konto ÚVR ČSOP.
Jediné, na co je třeba v této souvislosti při
registraci dbát, je u každého dětského člena
důsledně označit, zda je či není členem oddílu
MOP. Žádné zvláštní seznamy dětí ani jiné
informace SMOP ČSOP zasílat nemusíte, data si
vyměníme s Kanceláří ÚVR a v případě jakýchkoliv
nejasností Vás kontaktujeme. (Seznam vedoucích
oddílu je součástí registračního listu oddílu.)
V případě jakýchkoliv problémů stačí kontaktovat
kancelář SMOP, jsme připraveni ochotně řešit
všechny problémy či nejasnosti, které by mohli při
registraci vzniknout (telefon: 222 516 115 nebo
775 724 545, email: smop@csop.cz).
Jaroslav Síbrt, kancelář SMOP ČSOP

SVAZOVÁ OCENĚNÍ A VYZNAMENÁNÍ
Dovolujeme si Vás upozornit na možnost udělení
svazových vyznamenání. Přemýšlejte o vhodných
kandidátech na udělení vyznamenání Příroda
děkuje či na ocenění Svaz děkuje a případně svoje
návrhy předejte členům ÚVR z vašeho kraje.
Návrhy na udělení ceny „Život pro ježky“ osobám,
které se významně zasloužily o ochranu našich
ježků, můžete posílat do Kanceláře ÚVR. Návrhy

musí projednat ÚVR na svém prvním jednání
v roce, tedy letos dne 23. 2. 2012.
Plné znění směrnice o svazových vyznamenáních
společně s přehledem dosud vyznamenaných
naleznete na webu ČSOP: www.csop.cz
záložka
Pro členy Vyznamenání a ocenění.
Tereza Vláčilová

ČSOP V TELEVIZI A JINÝCH MÉDIÍCH
O řadě z vás, s vámi nebo o činnosti vaší základky
se docela často natáčejí do médií zajímavé
reportáže. O většině z nich se dozvíme s velkým
zpožděním, což je škoda. Zprávy o vašich
aktivitách jednak potěší, jednak mohou inspirovat
ostatní. Odkazy na ně rádi zveřejníme na našem

webu či na facebooku ČSOP. Prosím, zasílejte nám
na
email:
info@csop.cz
informace
o připravovaných reportážích (např. ten den v tu
hodinu poběží v televizi dokument o...) ale
i odkazy s již odvysílanými relacemi.
Tereza Vláčilová

NAUČNÉ STEZKY
Komise práce se členy rozpracovala mimo jiné
i úkoly z mediální a grantové sekce loňského
Sněmu ČSOP. Úkol sestavit přehled naučných
stezek vybudovaných či v péči ČSOP však bez vaší
pomoci nesplníme. Chceme vás proto požádat
o zaslání stručných informací týkajících „vašich“
naučných stezek na email: info@csop.cz nebo
na adresu kanceláře.
Ke každé naučné stezce, prosím, napište:
- název stezky
- stručný popis trasy a délku stezky

- obtížnost (např. vhodné pro maminky s dětmi,
pro seniory,...)
- stručný obsah stezky, zajímavá místa, témata...
- zda jste ochotni zajistit pro ohlášené
organizované skupiny průvodce po stezce
a za jakých podmínek
Děkujeme za spolupráci. Všechny tyto informace
nám pomohou vytvořit databázi naučných stezek
ČSOP.
Ivana Pirná, předsedkyně KPČ
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SVAZOVÉ AKCE V ROCE 2013
Výroční setkání pozemkových spolků

5. - 6. 4. 2013

Ukliďme svět! – jarní kolo 2013

duben – květen 2013

Živá zahrada – Jarní kolo 2013

24. – 26. 5. 2013

Setkání s přírodou

8. – 16. 6. 2013

Setkání členů a přátel ČSOP

6. – 8. 9. 2013

Ochrana přírody
KURZ STĚHOVÁNÍ HNÍZD LESNÍCH MRAVENCŮ
S ohledem na nedostatek specialistů na tuto
problematiku připravujeme v rámci programu
Formica kurz, který je otevřen pro členy ČSOP
i další zájemce. Přizvání budou také zástupci
AOPK ČR, Lesů ČR s. p. a krajských úřadů.
Náplň kurzu: biologie lesních mravenců,
technologie transferů hnízd, analýza důvodů
pro záchranný transfer, zhodnocení rizik,
možnosti
náhradního
řešení,
legislativní
povinnosti a etické aspekty záchranných
transferů.
Výstup kurzu: účastníci, kteří budou mít zájem
o realizaci záchranných transferů v roce 2013,
obdrží certifikát o absolvování kurzu. Seznam
absolventů obdrží krajské úřady a pracoviště
AOPK ČR v celé republice.

Místo konání: Muzeum Vysočiny Jihlava.
Termín: 1 sobota v březnu nebo dubnu – bude
upřesněno dle zájmu a počtu přihlášených.
Poplatek za kurz: Žádný.
Organizátoři kurzu: ZO ČSOP Kněžice a Muzeum
Vysočiny Jihlava.
Zájemci se mohou předběžně přihlásit na adrese
pavel.bezdecka@lesnimravenci.cz nebo na adrese
a to do konce února 2012. Následně jim bude
zaslána podrobnější informace a formulář závazné
přihlášky. V předběžné přihlášce prosím upřesněte,
které sobotě v březnu či dubnu dáváte pro konání
kurzu přednost.
Pavel Bezděčka
garant Programu Formica

Výběrová řízení
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ČSOP
Český svaz ochránců přírody vyhlašuje výběrová
řízení programů Podpora vzniku a rozvoje
pozemkových spolků, Dřevo, Infocentra ČSOP
a Podpora Národní sítě záchranných stanic pro
rok 2013 (vyhlášení výběrového řízení Ochrana
biodiverzity předpokládáme během února).
Výběrové řízení Podpora vzniku a rozvoje
pozemkových spolků je otevřené, to znamená,
že kromě subjektů ČSOP se do něho mohou hlásit
i jakákoli jiná občanská sdružení či obecně
prospěšné společnosti, které splňují dané
podmínky. Výběrová řízení Dřevo a Infocentra
ČSOP jsou určena výhradně ekocentrům ČSOP.
Výběrové řízení Podpora Národní sítě
záchranných stanic je pak určena pouze
subjektům zapojeným do této národní sítě

(v jedné části výběrového řízení všem, ve druhé
pouze subjektům ČSOP).
Do všech výběrových řízení lze podávat projekty
jak v "papírové" podobě, tak i elektronickou
formou na speciální mailové adresy, uvedené
v textech jednotlivých výběrových řízení. Termíny
uzávěrek pro podávání projektů (pozor –
u jednotlivých výběrových řízení jsou různé!) jsou
daty, do kdy musí být projekt doručen, nikoli
datem poštovního razítka. Na později doručené
projekty nebude brán zřetel.
Texty výběrových řízení
tohoto vydání Depeší
www.csop.cz.
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Na webu ČSOP nebo na vyžádání v Kanceláři ÚVR
ČSOP jsou rovněž k dispozici přihláška
a rozpočtový formulář.

ÚVR ČSOP (viz jména a kontakty na konci
jednotlivých výběrových řízení), kteří jsou
připraveni s vámi přípravu projektů konzultovat.

V případě jakýchkoli nejasností, problémů či přání
kontaktujte příslušné zaměstnance Kanceláře

Kancelář ÚVR

Vaše peníze
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU
Stejně jako v uplynulých letech, je i na rok 2013
pro všechny registrované ZO ČSOP, RS ČSOP
a akreditované pozemkové spolky mimo ČSOP
uzavřeno hromadné pojištění zodpovědnosti
za škodu. Pojistnou událostí je vznik povinnosti
pojištěného nahradit vzniklou škodu.
Touto pojistkou je pojištěno:
- zodpovědnost za škody vzniklé činností
organizace prováděné v souladu se stanovami
třetím osobám (např. při akci pořádané vaší
organizací vznikne neopatrností organizátora
účastníkovi akce škoda na jeho majetku nebo
se účastník akce ve vašich prostorách zraní; při
pálení klestí omylem vyhoří sousední les,
uříznutá větev spadne omylem na hlavu
náhodného kolemjdoucího… apod.)
- zodpovědnost za škodu způsobená třetím
osobám na majetku užívaném organizací
(zejména
na
majetku
pronajatém
či propůjčeném)
- náhrady nákladů zdravotních pojišťoven
(tzv. regresy), když vinou zanedbání ze strany
organizace
přijde
třetí
osoba
nebo
zaměstnanec organizace k úrazu a zdravotní
pojišťovna bude chtít po organizaci uhradit
náklady
- odměna advokáta za obhajobu v přípravném
řízení a před soudem prvního stupně
či
náklady
související
s mimosoudním
projednáváním nároku na náhradu škody,
která je pojištěna touto pojistkou
Pojištění se nevztahuje na:
- škody způsobené úmyslně, škody způsobené
při činnosti nad rámec stanov
- škody způsobené provozem motorového
vozidla
- placení pokut
- odpovědnost za škodu mezi pojištěnými
jedním pojištěným (např. pokud by jedna ZO

způsobila škodu jiné ZO, tak se na to pojištění
v rámci této pojistky nevztahuje)
- škody vzniklé mimo území ČR
- ekologické havárie
- a pak samozřejmě škody vzniklé na vlastním
majetku či škody vzniklé bez zavinění vaší
organizace (např. v důsledku živelné pohromy)
Výše pojištění:
Škoda způsobená činností organizace jiným
osobám (s výjimkou škody na majetku
pronajatém, propůjčeném či jinak využívaném
organizací): plnění do 5 000 000,- Kč, spoluúčast
1 000,- Kč
Škoda způsobená třetím osobám na majetku
užívaném organizací (zejména na majetku
pronajatém
či
propůjčeném):
plnění
do 1 000 000,- , spoluúčast 2 500,- Kč
Náhrady zdravotním pojišťovnám (regresy):
plnění do 1 000 000,- , spoluúčast 1 000,- Kč.
V případě, že by se škoda blížila horní hranici
pojistné částky a vyžádala si tak nutnost
připojištění, vyhrazuje si ÚVR ČSOP právo žádat
na organizaci, která tuto škodu způsobila,
finanční spoluúčast při uhrazení takového
pojištění.
Jak postupovat,
události?

pokud

dojde

k pojistné

Bezprostředně po vzniku škodné události je třeba
o této události sepsat s poškozeným zápis, který
podepíše poškozený i pojištěný (vaše organizace).
V něm popište, jak k události došlo, na čem a jak
vznikla škoda. Dále pro další jednání budete
potřebovat: doklady prokazující výši škody (např.
kopii kupního dokladu poškozené věci), zápis od
policie (pokud věc šetřila), velmi se hodí
fotodokumentace.
Neprodleně kontraktujte Kancelář ÚVR ČSOP
(tel.: 222 516 115, e-mail: info@csop.cz), která
zajistí kontakt s brokerskou firmou a další
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potřebné náležitosti. Potřebujeme znát datum,
čas, místo a stručný popis události a kontaktní
osobu (odpovědného člena vaší organizace,
s nímž se bude nadále o případu jednat).

Následně se s vámi spojí likvidátor pojišťovny
a domluví již vše ostatní.
Stanislava Bartošová

POJIŠTĚNÍ MAJETKU
ZO ČSOP mají možnost pojistit si svůj majetek
využít prostřednictvím zastřešující pojistné
smlouvy, kterou uzavřela ÚVR ČSOP s pojišťovnou
Generali. Toto pojištění může být jednak
výhodnější finančně, ale hlavně umožňuje pojistit
i věci, které se standardně nepojišťují.

smlouvy (na rozdíl od hromadného pojištění
odpovědnosti za škodu) hradí samy pojištěné
základní organizace.
Pokud máte zájem o vytvoření nabídky tohoto
pojištění pro vaši organizaci, včetně finanční
kalkulace, obraťte se prosím na Kancelář ÚVR,
Stanislavu Bartošovou, e-mail: info@csop.cz. Tato
nabídka platí samozřejmě i pro organizace, které
své nemovitosti již pojištěné mají, ale chtěly by si
nechat udělat srovnávací nabídku.

Nabízené pojištění nabízí komplexní živelní
pojištění, pojištění proti odcizení i proti
vandalismu. Pojistit si lze následující majetek:
budovy, drobné stavby (i dřevěné), movité věci,
vybavení center, venkovní mobiliář (např. tabule
naučných stezek apod.), porosty, vnitřní
a venkovní elektronika, stroje ad.

Podrobnosti najdete na stránkách www.csop.cz
v sekci pro členy, pod odkazem Pojištění.
Stanislava Bartošová

Každá ZO si obsah pojištění nastaví zcela dle
svých potřeb. Pojistnou částku si v rámci této

POJIŠTĚNÍ DĚTÍ A VEDOUCÍCH V ODDÍLECH MOP

-

-

Další pojistkou, která se vztahuje na členy ČSOP,
tentokrát ovšem pouze na děti a vedoucí
v oddílech MOP, je úrazové pojištění. Pro vedoucí
je zde navíc ještě další samostatné pojištění
odpovědnosti za škodu. Obě tato pojištění jsou
zajišťována Českou radou dětí a mládeže
u Pojišťovny Generali, a.s. Podrobné a dobře
strukturované informace lze nalézt na stránkách
www.crdm.cz (v sekci pojištění). Zde nabízíme jen
krátký výtah z pojistných podmínek úrazového
pojištění.
Úrazové pojištění
Touto pojistkou jsou pojištěni členové ČSOP, tedy
především děti a mládež přihlášení do oddílů
MOP a vedoucí oddílů MOP, kteří jsou
registrovaní v ČSOP. A dále také účastníci akcí
pořádaných oddílem MOP ČSOP z řad veřejnosti,
tedy například i děti a jejich rodiče, kteří se
účastní vašich akcí a nejsou členy ČSOP (tedy ani
oddílu MOP).
Pojištění se vztahuje na činnosti při:
veškerých akcích a schůzkách
přípravě a aktivní účasti na akcích v ČR nebo
v zahraničí (zejména akcích kulturních,
turistických, rekreačních a tělovýchovných)
krátkodobých brigádách organizovaných
pojistníkem a/nebo pojištěnými sdruženími
výkonu funkce jednotlivých funkcionářů

-

-

Výše pojistného plnění pro děti a mládež (do 18
let) – pojistné částky:
denní odškodné za dobu nezbytného léčení
úrazu: 100 Kč
(denní odškodné se vyplácí již od 1. dne léčení,
pokud doba léčení přesáhne dobu
7 dnů)
trvalé následky úrazu s progresivním plněním od
0,001 % stupně invalidity: 600 000 Kč
smrt úrazem: 150 000 Kč
Výše pojistného plnění dospělí – pojistné částky:
denní odškodné za dobu nezbytného léčení
úrazu: 60 Kč
(denní odškodné se vyplácí od 21. dne léčení.)
trvalé následky úrazu s progresivním plněním od
0,001 % stupně invalidity: 400 000 Kč
smrt úrazem: 150 000 Kč
Jak postupovat, pokud dojde k pojistné
události?
Hlášení škod provádí jednotliví pojištění přímo
Generali Pojišťovně na tiskopisu „Oznámení
o úrazu“, ve kterém potvrdí, že zraněný byl
v době úrazu pojištěným a že k úrazu došlo při
činnosti, na kterou se vztahuje pojištění podle
této smlouvy. Všechny potřebné informace
a odkazy na tiskopisy naleznete na stránkách
www.mopici.cz nebo přímo na www.crdm.cz.
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Tiskopis musí být řádně a pravdivě vyplněn,
opatřen
razítkem
pojištěného
sdružení
a podpisem statutárního zástupce pojištěného
sdružení (razítko a podpis statutárního zástupce
ZO, pod kterou oddíl funguje).

Hlášení škodné události musí být řádně doloženo
lékařským potvrzením, případně dalšími doklady,
které si v souvislosti se šetřením pojistné události
pojišťovna vyžádá. Bez předložení těchto dokladů
pojišťovna neposkytne pojistné plnění.
Luděk Hrnčíř

Akce
SETKÁNÍ POZEMKOVÝCH SPOLKŮ 2013
Tak jako každoročně, i letos se sejdou začátkem
jara zájemci o „pozemkospolkovou“ problematiku
– tedy péči o přírodní a kulturní dědictví
na základě vlastnictví, nájmu nebo dlouhodobé
spolupráce s vlastníkem – na dvoudenním
setkání. Konat se bude ve dnech 5. - 6. dubna
2013 v Hostětíně. Program se ještě dolaďuje, již
nyní je však možné říci, že s velkou
pravděpodobností se bude diskutovat o novém
občanském
zákoníku,
o
financování
pozemkospolkových aktivit, o údržbě lučních
lokalit a o interpretaci místního dědictví,

ZIMNÍ MONITORING

na sobotní odpoledne je připravena exkurze po
okolí Hostětína (ovocnářství, ekologické projekty,
sochy v krajině, naučná stezka). Podrobný
program s přihláškou najdete během února
v aktualitách na www.csop.cz, případně můžete
napsat na adresu pozemkovespolky@csop.cz,
abychom vám ho zaslali (netýká se samozřejmě
akreditovaných pozemkových spolků, kteří
dostávají pozvánku automaticky).
Těším se na setkání.
Honza Moravec

KOROPTVE POLNÍ (PROSINEC 2012 – BŘEZEN 2013)

Zhodnoťte své zkušenosti a pozorování při
procházkách přírodou. Zapojte se do zimního
monitoringu koroptve polní.
Letošní zimu opět probíhá monitoring koroptve
polní (Perdix perdix), a to na celém území České
republiky. Kromě informací o přítomnosti tohoto
druhu v jednotlivých mapovacích kvadrátech
získáme díky vaší spolupráci také údaje důležité
pro lepší poznání způsobu života koroptve
a ekologických nároků na prostředí. Údaje
z monitoringu budou použity také jako srovnávací
data v rámci výzkumu agroekosystémů, do něhož
se budete moci plně zapojit v hnízdní
sezóně 2013 (budeme vás včas informovat
na informačním portálu Koroptvicky.cz).
Cenné je už jediné pozorované hejnko, koroptví
párek či jedinec. Můžete nám ale poslat také
opakované údaje o jednom hejnku. Nejlépe
ze začátku zimy a z konce, kdy bude znát početní
rozdíl způsobený povětšinou zvýšenou predací

a nedostatkem potravy. Velmi hodnotné jsou pro
nás také údaje kolem předjarního rozštipování
hejnek (před a po rozdělení hejnka na jednotlivé
hnízdní páry).
Pokud máte zájem zapojit se do zimního
monitoringu koroptve polní, stačí vám k tomu
stáhnout z webových stránek www.koroptvicky.cz
záznamovou kartu. Tu můžete vyplněnou poslat
zpátky jako přílohu e-mailu nebo poštou
na následující kontakty:
Odborný zástupce: Mgr. Michal Zedek, e-mail:
projekt@koroptvicky.cz
Poštovní adresa: NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA o.s.,
P.O. Box 70, 750 02 Přerov 2
Více na informačním portálu Koroptvicky.cz:
www.koroptvicky.cz
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Nabízíme
NABÍDKA PUBLIKACÍ VYDANÝCH ČSOP
Běžná cena

Cena pro
členy

Václav Tetera

66 Kč

55 Kč

Jaroslav Kolařík a kol.
Lubomír Hanel, Jiří Zelený

693 Kč
88 Kč

660 Kč
81 Kč

110 Kč

99 Kč

Lubomír Hanel

110 Kč

66 Kč

Jiří Mlíkovský

121 Kč

107 Kč

Luboš Beran

110 Kč

88 Kč

Aloisie Poulíčková a kol.

94 Kč

88 Kč

Petr Zasadil

99 Kč

55 Kč

Ladislav Ptáček, Pavel Pešout

55 Kč

44 Kč

Jiří Mlíkovský
Mojmír Vlašín, Ivana Málková

66 Kč
66 Kč

50 Kč
33 Kč

Petr Stýblo

88 Kč

55 Kč

Zuzana Pokorná

55 Kč

33 Kč

Pavel Čech

66 Kč

33 Kč

Mojmír Vlašín, Blanka Mikátová

66 Kč

33 Kč

Lubomír Hanel, Pavel Pešout

66 Kč

55 Kč

Jiří Haleš

22 Kč

11 Kč

Radomír Řepka

0 Kč

0 Kč

Mechorosty, součást naší přírody

Svatava Kubešová, Zdeněk
Musil, a kol.

0 Kč

0 Kč

Nepůvodní druhy fauny a flóry
České republiky

Jiří Mlíkovský, Petr Stýblo

550 Kč

440 Kč

Název publikace
Záchrana starých a krajových
odrůd ovocných dřevin
Péče o dřeviny mimo les - II.
Vážky - výzkum a ochrana
Samostatná příloha - klíč k
určování exuvií evropských druhů
vážek (Ondata) podřádu
(Anisoptera)
Ochrana ryb a mihulí
Potravní ekologie našich dravců
a sov
Ochrana vodních měkkýšů
Ochrana horských a podhorských
toků - Úvod do studia jejich
biocenóz
Ptačí budky a další způsoby
zvyšování hnízdních možností
ptáků
Pozemkové spolky - spolupráce
s vlastníky při ochraně přírodního
a kulturního dědictví
Ornitologické tabulky
Ochrana netopýrů
Ochrana velkých šelem v České
republice
Ježci
Ledňáček říční (Alcedo atthis),
jeho ochrana a výzkum
Metodika sledování výskytu plazů
v České republice
Ochrana biodiverzity drobných
stojatých vod II.
Ochrana plazů v okolí lidských
sídel aneb Proč nemáte na
zahradě ještěrku, slepýše nebo
užovku?
Mokřadní ostřice České republiky

Autor
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Louky Bílých Karpat

Ivana Jongepierová

605 Kč

555 Kč

Vlk se vrací

Petr Stýblo

22 Kč

11 Kč

6 Kč

6 Kč

50 Kč

50 Kč

6 Kč

6 Kč

Plakát "Ptáci u krmítka"

11 Kč

6 Kč

Plakát Živá zahrada

11 Kč

6 Kč

Samolepka - Živá zahrada - ptáci
Série samolepek (10 kusů) - Živá
zahrada - ptáci
Samolepka - Živá zahrada - motýli,
žáby

publikace zájem, napište nám na: info@csop.cz
nebo na adresu kanceláře.

Poštovné a balné je podle velikosti a hmotnosti
zásilky 70 Kč nebo 100 Kč. Pokud máte o

Jiřina Borecká

NABÍDKA PUBLIKACÍ PRO ZÁKLADNÍ ORGANIZACE A EKOCENTRA
Nabízíme Vám zdarma zbytek publikací, které
jsme pro Svaz dostali převážně od Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR. Pokud ještě tyto
publikace nemáte, napište nám (info@csop.cz),

za úhradu poštovného Vám je zašleme, popř.
je možný osobní odběr v kanceláři.
Jiřina Borecká

Název publikace

Autor

Vydal

Botanicky významná území České
republiky

Jan Čeřovský, Zdenka Podhajská,
Dana Turoňová

Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR

Mapování biotopů v České republice
(východiska, výsledky, perspektivy)

Handrij Härtel, Jarmila Lončáková,
Michael Hošek

Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR

Příroda a krajina České republiky, zpráva
o stavu 2009

Ladislav Miko, Michael Hošek

Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR

Metodická příručka pro praktickou
ochranu netopýrů

Michal Andreas, Eva Cepáková,
Vladimír Hanzal

Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR

Hory a nížiny, zeměpisný lexikon ČR

Jaromír Demek, Peter Mackovčin
a kolektiv

Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR

ATLAS KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY PRO EKOCENTRA
Akreditovaným Ekocentrům ČSOP nabízíme Atlas
krajiny České republiky (vč. DVD), který vydalo
MŽP ČR v roce 2009. Atlas obsahuje 800 map na
350 stránkách, rozměry atlasu jsou 50 x 61 cm.
Atlas krajiny ČR je souhrnem komplexního
poznání krajiny Čech, Moravy a Slezska,

vycházející z přírodních predispozic krajiny,
přeměněných
kulturním,
historickým
a ekonomickým vývojem. Pokud ještě tento atlas
nemáte, napište nám (info@csop.cz), možný je
pouze osobní odběr v kanceláři.
Jiřina Borecká
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Zelená karta
UPOZORNĚNÍ!
K 1. 4. 2013 končí platnost
průkazu Mladého ochránce
přírody. Všichni členové
ČSOP (včetně dětí a mládeže
sdružovaných v kolektivech
Mladých ochránců přírody) se budou
prokazovat Průkazem člena Českého svazu
ochránců přírody.
Tereza Vláčilová

KALENDÁŘ

AKCÍ PARTNERŮ

ZK ČSOP

Platná průkazka:

OD LEDNA 2013

Datum, název a adresa objektu/akce
19. 2. 2013
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Přednáška ZAHRADA ČÍNSKÁ (A JAPONSKÁ). Přednáší Ing. Zdeněk Novák.
20. 2. 2013
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Přednáška LIBANON - PERLA BLÍZKÉHO VÝCHODU?. Přednáší Ing. Jan Stěnička.
do 31. 3. 2013
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice
Výstava KAVÁRNY A CUKRÁRNY - fenomén společenského života. Veřejný prostor kavárny a cukrárny byl
a je místem setkávání přátel. Jsou to dva světy, které mají mnoho stejného, a přesto se liší. Kavárníci a
cukráři patřili k živnostem, které největší rozvoj zažily koncem 19. století a pak v období první republiky.
Obě živnosti si vzájemně konkurovaly a vytvořily kolem sebe specifickou kulturu, která nepřestává
fascinovat. Cílem výstavy je představit předměty spjaté se světem kávy a kaváren a nahlédnout do
tajemství cukrářské výroby pomocí dioramatu prvorepublikové cukrářské dílny. Součástí bude výstava
fotografií Jiřího Sýkory, které představí kávu od zasazeného zrnka po hnědavý mok v šálku.
do 28. 4. 2013
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Výstava POSLOVÉ DOBRÝCH ZPRÁV. Výstava seznamuje návštěvníky s původem a vývojem domácích
holubů a uvádí jejich charakteristické anatomické znaky a rozmanitost plemen. Největší část expozice je
zaměřena právě na poštovního holuba a historický vývoj jeho organizovaného chovu na území České
republiky.
do 29. 9. 2013
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7
Výstava OD VĚKU SLOUŽÍM ČLOVĚKU o historii potravinářských obalů, obalové techniky, transportu
potravin a recyklace obalů.

kraj
Praha

Praha

Pardubický

Praha

Praha

Kalendář akcí partnerů programu Zelená karta
ČSOP, který je pravidelně aktualizován, naleznete
na stránkách http://zelenakarta.csop.cz.
Tereza Vláčilová
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Příloha
V Praze 25. ledna 2013

Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody
vyhlašuje otevřené výběrové řízení

PODPORA VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ
pro rok 2013

Výběrové řízení je součástí Národního programu ČSOP, jehož cílem je iniciovat v České republice vznik pozemkových
spolků a podporovat jejich rozvoj. Pozemkové spolky jsou subjekty neziskového sektoru, jejichž funkcí je ochrana a
obnova přírodního a kulturního dědictví prostřednictvím právního vztahu k pozemkům a stavbám či dlouhodobé
smluvně ošetřené spolupráce s jejich majitelem. Bližší informace o programu i pozemkových spolcích obecně získáte na
webových stránkách pozemkovespolky.csop.cz.

I. DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ JE MOŽNÉ PODÁVAT:
A. Pilotní projekty
Projekt mohou podat
- řádně registrované organizační složky ČSOP
- občanská sdružení obecně prospěšného charakteru
- obecně prospěšné společnosti
které nebyly v rámci výběrového řízení ČSOP na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků dosud podpořeny.
(Organizace, které již v minulých letech v rámci výběrového řízení ČSOP na podporu vzniku a rozvoje pozemkových
spolků podpořeny byly, mohou žádat prostředky pouze na rozvojové programy dle bodu B, tzn. že musí být
akreditovaným pozemkovým spolkem.)
Projekt musí směřovat k založení a akreditaci pozemkového spolku.
Projekt musí obsahovat co nejpřesnější identifikaci zájmového území, jeho význam (motiv, případně forma ochrany),
dlouhodobé cíle v území, jaká práva k těmto pozemkům chce organizace získat a jak toho chce dosáhnout. Projekt dále
musí obsahovat charakteristiku dosavadní činnosti organizace v ochraně přírodního a kulturního dědictví a stanovení
dlouhodobých cílů pozemkového spolku.
Výstupem projektu bude získání konkrétních práv k hodnotným pozemkům (doloženo kopiemi smluv) a následná
akreditace pozemkového spolku.
Přednostně podpořeny budou ty organizace, které již zahájily jednání s vlastníky předmětných pozemků (doložitelné
protokoly z jednání apod.).
V rámci pilotního projektu nelze žádat o finanční prostředky na propagaci, materiální vybavení a další aktivity, které
nejsou nezbytné pro založení spolku, nýbrž souvisí s jeho dalším rozvojem.
Maximální možná požadovaná výše podpory je 30.000 Kč.

B. Rozvojové projekty pozemkových spolků
Projekt mohou podat pouze akreditované pozemkové spolky (žádost o akreditaci je možno podat současně
s projektem). Podmínkou podpoření projektu v minulých letech akreditovaných pozemkových spolků je splnění všech
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náležitostí pro prodloužení akreditace na rok 2013 (tedy uhrazení akreditačního poplatku a zaslání zprávy o činnosti
v roce 2012) nejpozději k datu uzávěrky podávání projektů do tohoto výběrového řízení, tedy k 18. března 2013.
Rozvojový projekt může zahrnovat:
-

rozvoj pozemkového spolku na další pozemky či lokality. V projektu musejí být tyto pozemky či lokality co
nejpřesněji specifikovány. Výstupem budou nově získaná práva k pozemkům (doložena kopiemi smluv) a doplnění
údajů o takto nabytých právech v centrální databázi pozemkových spolků (www.csop.cz/psdata). Nelze žádat
finanční prostředky na výkup či nájem pozemků, pouze na úkony výkup či uzavření nájemní smlouvy zajišťující!

-

zajištění finanční soběstačnosti pozemkového spolku (fundraisingové aktivity apod.). Projekt musí obsahovat
podrobný popis aktivit, jejich cílové zaměření a cíl, v případě přípravy projektů zajišťujících získání finančních
prostředků z jiných zdrojů obsah projektu, uvedení finančního zdroje, předpokládaný termín podání a prohlášení,
že příprava projektu není uznatelným nákladem daného projektu (případně odůvodnění, proč není tato možnost
využita). Jestliže jsou součástí aktivit nějaké tiskové výstupy, platí pro ně totožná pravidla jako pro propagaci.
Přednost mají projekty směřující k zajištění dlouhodobého financování pozemkového spolku před podáním
jednorázového projektu. Výstupem bude popis aktivit a jejich úspěšnosti.

-

zpracování ochranářských plánů. Projekt se musí vztahovat na lokality ve vlastnictví pozemkového spolku nebo lokality
vykoupené v rámci kampaně Místo pro přírodu; lokalita musí být v projektu jednoznačně specifikována. Projekt musí
obsahovat jména a odborné profily lidí, kteří budou na realizaci projektu, ať již jako zpracovatelé ochranářského plánu,
jeho konzultanti či oponenti, spolupracovat (předpokládá-li se účast lidí mimo vlastní pozemkový spolek, pak potvrzení
těchto osob, že s účastí na projektu souhlasí). Výstupem bude ochranářský plán na lokalitu, zpracovaný dle schválené
metodiky (http://www.csop.cz/docs/up/ps-metodika_ochranarsky_plan.pdf).

-

získání nových informací o zájmových pozemcích (podklad pro uzavření smluvního vztahu, vypracování ochranářského
plánu či propagaci zájmových pozemků, zhodnocení dosavadního managementu lokality). V projektu musí být jasně
specifikováno, kterých lokalit se projekt týká, jaké informace (jejich obsah a rozsah), jakým způsobem (metodika) a
k jakému účelu budou informace získávány, jména a odborné profily lidí, kteří se na získávání či zpracování informací
budou podílet (předpokládá-li se účast lidí mimo vlastní pozemkový spolek, pak potvrzení těchto osob, že s účastí na
projektu souhlasí). Výstupem bude studie či jiná vhodná prezentace získaných informací; je-li cílem monitoring
aktuálního
stavu
lokality,
pak
se
realizace
projektu
musí
řídit
doporučenou
metodikou
(http://www.csop.cz/docs/up/ps-metodika_monitoringu.pdf). Nebudou podporovány projekty biologických
průzkumů, které lze podat do výběrového řízení ČSOP Ochrana biodiverzity.

-

ověření nových metod spolupráce a komunikace s vlastníky. Projekt musí obsahovat přesný popis navrhovaných
metod a specifikace, v čem jsou pro PS nové. Výstupem bude podrobná zpráva hodnotící postup a výsledky
realizace a přehledné shrnutí zkušeností využitelné jako metodický materiál ostatními pozemkovými spolky.

-

zajištění lokalit v majetku pozemkových spolků, respektive pozemků vykoupených v rámci kampaně Místo pro
přírodu. Náplní projektu může být geodetické zaměření a vytyčení hranic, administrativa spojená s optimalizací
právního statusu (změna kultury pozemku, kategorie lesů apod.), případně příprava certifikace pozemku ve smyslu
Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky. Výstupem bude geodetický zákres pozemku, respektive doklady o právních
úkonech.

-

náklady související s managementem lokalit (např. nákup nářadí, zajištění a organizace dobrovolníků apod. – nikoli
náklady na vlastní provádění managementu!). Projekt musí obsahovat seznam lokalit, na kterých bude management
prováděn (pouze lokality s dlouhodobým právním vztahem pozemkového spolku), charakteristiku a rozsah
managementu. V případě nákupu nářadí či jiného materiálu dlouhodobého charakteru musí být tento v projektu
jednoznačně specifikován (druh, typ…) a uvedeno jeho využití. Výstupem projektu bude přehled a fotodokumentace
aktivit, provedených za pomoci realizovaného projektu.

-

propagaci činnosti pozemkového spolku (tiskoviny, informační panely či jiná vhodná terénní prezentace lokality,
propagační akce, webové stránky). Projekt musí obsahovat přesnou specifikaci propagačních materiálů, v případě
tiskovin musí být uveden typ tiskoviny, obsah, rozsah, provedení, náklad, účel (cílovou skupinu) a způsob
distribuce, obdobné informace v přiměřeném rozsahu musí být uvedeny v případě terénních informačních
zařízení; v případě akce musí být uveden předpokládaný termín, cílová skupina, předpokládaný počet účastníků,
stručná náplň akce. V případě vydání tiskovin bude jako součást závěrečné zprávy odevzdáno 75 ks této tiskoviny.
V případě webových stránek budou podporovány pouze projekty, jejichž cílem je vytvoření zcela nových
webových aplikací nebo jejich výrazná kvalitativní změna; nebudou podporovány projekty zaměřené na
průběžnou aktualizaci, zajištění provozu či drobné úpravy stávajícího webu.

Maximální možná požadovaná výše podpory je 60.000 Kč.
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II. OBECNÉ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
•

Z výběrového řízení jsou vyloučeny organizace s finančními či majetkovými závazky vůči vyhlašovateli.

•

Jedna organizace může podat pouze jeden projekt. Součástí rozvojového projektu může být více různých výše
uvedených činností.

•

Skládá-li se projekt z více různých činností či více samostatných výstupů, musí být z rozpočtu jasné, k jaké činnosti
(výstupu) se vztahují jaké náklady.

•

Každý projekt musí obsahovat časový harmonogram realizace. Projekt musí být realizován tak, aby jeho závěrečná
zpráva včetně všech výstupů (tiskovin apod.!) mohla být předána vyhlašovateli nejpozději do konce listopadu
2013.

•

Projekty požadující vyšší částky, než je výše uvedená maximální možná podpora, budou z výběrového řízení
vyloučeny.

•

Režie žadatele, nemající přímý vztah k předpokládaným výstupům projektu (např. provoz kanceláře), může tvořit
maximálně 15 % celkové částky projektu.

•

V rámci tohoto výběrového řízení nelze žádat prostředky na výkupy nemovitostí, investiční náklady, na pohoštění,
dary, ceny a odměny při soutěžích, náklady spojené se zahraničními cestami či úhradu dokladů vystavených v cizí
měně, úhradu telefonních karet, hrazení členských příspěvků v jiných organizacích, náklady na management území,
nájemné za pozemky a aktivity v ochraně kulturního dědictví.

•

Náklady na právní služby budou vzhledem k možnosti využití bezplatné právní pomoci podpořeny pouze
v mimořádných, jasně odůvodněných případech.

•

Žádosti posuzuje Rada Národního pozemkového spolku, jejich podpoření doporučuje vyhlašovateli. Při posuzování
projektů Rada Národního pozemkového spolku hodnotí smysluplnost, přehlednost a úplnost projektu, přiměřenost
požadovaných finančních nákladů, přihlíží též k případné realizaci obdobných projektů žadatelem (kvalita výstupů,
dodržení termínů...) v minulých letech.

•

S realizátorem bude uzavřena smlouva o dílo. Záloha (50 % prostředků) bude realizátorovi poskytnuta po
podepsání smlouvy, zbývající část prostředků bude proplacena na základě faktury po předložení závěrečné zprávy
projektu a jejího schválení Radou Národního pozemkového spolku.

•

Do realizace projektu lze zahrnout náklady vynaložené od 1. ledna 2013.

•

Při opožděném dodání závěrečné zprávy či některé její povinné součásti je vyhlašovatel oprávněn fakturovat za
prvních pět pracovních dní zpoždění po 0,5 % a za každý další pracovní den zpoždění po 1 % z celkové přidělené
částky. Opožděné dodání závěrečné zprávy či některé její povinné součásti, stejně jako dodatečné odstoupení od
projektu, bude zohledněno při dalších výběrových řízeních vyhlašovatele.

•

Vyhlašovatel má právo podpořit projekt nižší částkou, než je požadována, či podpořit pouze konkrétní část
projektu.

III. NÁLEŽITOSTI PROJEKTU
Přihláška
- na závazném formuláři, který je přílohou tohoto výběrového řízení (ke stažení též na www.csop.cz)
Vlastní projekt
- musí obsahovat náležitosti, uvedené v kapitolách I. a II.
Rozpočet
- na závazném formuláři, který je přílohou tohoto výběrového řízení (ke stažení též na www.csop.cz)
- je-li projekt financován z více zdrojů (státní dotace, granty…), musí být tato skutečnost vždy uvedena
Přílohy projektu (pouze pro pilotní projekty):
povinné
- subjekty mimo ČSOP kopie stanov (s registrací MV ČR) či zřizovací listiny; doklad, z kterého plyne, kdo je
statutárním zástupcem organizace; kopie smlouvy o vedení běžného účtu či výpisu z běžného účtu žadatele
(pokud má organizace běžný účet)
nepovinné
- kopie zápisů z již proběhlých jednání s vlastníky, kopie již uzavřených smluv apod.
- doložení dlouhodobé péče o zájmové území
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- doporučení projektu od partnerů, s nimiž organizace na realizaci projektu spolupracuje (místně či věcně
příslušný orgán ochrany přírody, obec...)

IV. ZPŮSOB PODÁNÍ PROJEKTŮ
Projekty je možné podávat
a)

v digitální podobě - na mailovou adresu projektyps@csop.cz (tato adresa slouží výhradně k podávání
projektů!). Přihláška, rozpočet, vlastní projekt i veškeré přílohy zasílejte jako přiložené soubory, nikoli ve
vlastním textu mailu! Soubory lze zasílat ve formátech .doc, .rtf, .odt, .pdf, .jpg, .xls nebo .ods. Soubory týkající
se jednoho projektu posílejte vždy v jedné zásilce.

b) v tištěné podobě (1 výtisk) – doporučeně poštou či osobně na adresu Kanceláře ÚVR ČSOP – Dům ochránců
přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4.
Uzávěrka podávání projektů je 18. března 2013. Pozor! Nejde o termín odeslání projektů, nýbrž o termín jejich
doručení! Úřední hodiny Kanceláře ÚVR ČSOP jsou do 16.00 hod. – v případě, že chcete projekt doručit osobně po této
hodině, je nutné se individuálně domluvit s koordinátorem programu či některým jiným zaměstnancem Kanceláře.
Projekty v digitální podobě lze zasílat až do 24. hodiny.
Projekty doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny!

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
-

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez náhrady zrušit v případě, že nebude Ministerstvem životního
prostředí podpořen projekt „Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků v ČR“, podaný vyhlašovatelem v rámci
dotačního výběrového řízení pro NNO v roce 2013.

-

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách www.csop.cz.

-

Realizátoři mohou požádat v průběhu přípravy projektu o konzultaci.

Bližší informace podá Kancelář ÚVR ČSOP (Jan Moravec) - tel. 222 516 115, e-mail: pozemkovespolky@csop.cz, skype:
honza_csop.

Program pozemkových spolků je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí
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V Praze 25. ledna 2013

Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody
vyhlašuje ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p.
výběrové řízení

Dřevo 2013

1. Téma výběrového řízení
Podpora vybavení interiéru či exteriéru akreditovaných Ekocenter ČSOP dřevěnými prvky a výrobky. Přednostně bude
podporováno vybavení Infocenter ČSOP. Nutné je spojení těchto výstupů s vizuální informací o výhodách použití
českého dřeva jakožto obnovitelného domácího zdroje.
2. Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
- Výběrového řízení se mohou účastnit pouze řádně registrované subjekty ČSOP provozující akreditované
Ekocentrum ČSOP. (Žádost o akreditaci ekocentra na rok 2013 je nutné podat nejpozději spolu s přihláškou do
tohoto výběrového řízení. Pozdější dodání výroční zprávy 2012 jakožto jedné z podmínek akreditace není
překážkou.)
- Z výběrového řízení jsou vyloučeny organizace s majetkovými a finančními závazky vůči ÚVR ČSOP.
- Realizace projektu musí být ukončena tak, aby bylo možné nejpozději do 18. 11. 2013 dodat závěrečnou
zprávu.
- Do výběrového řízení smí podat každé ekocentrum pouze jeden projekt.
- Doporučená maximální částka na jeden projekt je 35. 000 Kč.
- Alokovaná částka na tuto výzvu je 400.000 Kč.
3. Náležitosti projektu:
a) Přihláška
- na závazném formuláři, který je přílohou tohoto výběrového řízení (ke stažení též na www.csop.cz)
b) Vlastní projekt
- projekt obsahuje:
• jasně a stručně formulované cíle,
• co nejpodrobnější popis výstupu projektu (při výběru projektů k podpoře budou
upřednostněny produkty, předložené v podobě připravené k realizaci např.
předtiskové náhledy, podrobné popisy a nákresy popř. technologická
dokumentace pořizovaného vybavení, atd.),
• časový harmonogram realizace,
• prohlášení, že instalace dřevěných prvků venkovních i vnitřních (mimo nábytku)
je na pozemcích či budovách v majetku nebo dlouhodobém pronájmu žadatele; v
případě pronájmu je dále nutný souhlas vlastníka příslušné budovy či pozemku s
realizací projektu,
• prohlášení, že pro projekt bude použito dřevo původem z České republiky,
• pro venkovní prvky přiložit mapku či fotografii místa pro jejich umístění.

c) Rozpočet
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- na závazném formuláři, který je ke stažení na www.csop.cz
- je-li projekt financován z více zdrojů (státní dotace, granty…), musí být tato skutečnost vždy
uvedena
4. Způsob podání
Projekty je možné podávat
c)

v digitální podobě - na mailovou adresu projektydrevo@csop.cz (tato adresa slouží výhradně k podávání
projektů!). Přihláška, rozpočet, vlastní projekt i případné přílohy zasílejte jako přiložené soubory, nikoli ve
vlastním textu mailu! Soubory lze zasílat ve formátech .doc, .rtf, .odt, .pdf, .jpg, .xls nebo .ods. Soubory
týkající se jednoho projektu posílejte vždy v jedné zásilce.

d) v tištěné podobě (1 výtisk) – doručený poštou či osobně na adresu Kanceláře ÚVR ČSOP – Dům ochránců
přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Uzávěrka podávání projektů je 31. března 2013. Pozor! Nejde o termín odeslání projektů, nýbrž o termín jejich
doručení! Úřední hodiny Kanceláře ÚVR ČSOP jsou ve všedních dnech vždy od 8.00 hod do 16.00 hod. – v případě, že
chcete projekt doručit osobně v jiných hodinách, je nutné se individuálně domluvit s koordinátorem programu či
některým jiným zaměstnancem Kanceláře. Projekty v digitální podobě lze zasílat až do 24. hodiny.
Projekty doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny!
5. Kritéria pro výběr projektů hodnotiteli:
-

úplnost projektu z hlediska formálních požadavků,

-

řádné zdůvodnění projektu s vymezením cílů, které odpovídají zadání,

-

význam akce,

-

konkrétní výsledky a výstupy,

-

přiměřenost požadovaných finančních prostředků k předpokládaným výstupům projektu.

Zástupce LČR má při posuzování projektů právo veta.
6. Realizace projektu
-

V případě podpoření projektu se jeho realizátor smluvně zaváže dodržet všechny výstupy z projektu a jeho
rozpočet v členění a množství uvedeném v projektu.

-

V případě krácení požadované částky projektu je realizátor povinen před podepsáním smlouvy doložit soupis
prací či výrobků, které za tuto zkrácenou částku zrealizuje.

-

S realizátorem bude uzavřena smlouva o dílo. Záloha (50 % prostředků) bude realizátorovi poskytnuta po
podepsání smlouvy, zbývající část prostředků bude proplacena na základě faktury po předložení vyúčtování a
Závěrečné zprávy projektu. S realizátorem může být dle jeho přání uzavřena darovací smlouva. V takovém
případě bude realizátorovi poskytnuta první část daru ve výši 50% prostředků po podepsání smlouvy na
základě předložené žádosti o proplacení zálohy, zbývající část daru bude proplacena na základě předložení
vyúčtování, soupisu a kopií všech použitých účetních dokladů a závěrečné zprávy projektu.

-

V rámci realizace projektu lze vyúčtovat prostředky vynaložené od počátku roku 2013.

-

Projekt musí být realizován tak, aby Závěrečná zpráva byla doručena Kanceláři ÚVR ČSOP nejpozději
do 18. 11. 2013. Při opožděném dodání závěrečné zprávy nebo některých jejich povinných součástí je ÚVR
ČSOP oprávněna realizátorovi fakturovat za prvních pět pracovních dní zpoždění po 0,5% a za každý další
pracovní den zpoždění 1% z celkové přidělené částky. Opožděné dodání závěrečné zprávy nebo některých
jejich povinných součástí, stejně jako dodatečné odstoupení od projektu, bude zohledněno při dalších
výběrových řízeních ÚVR ČSOP.

7. Závěrečná ustanovení
-

ÚVR ČSOP si vyhrazuje právo prostředky na projekt krátit, resp. projekt nepodpořit.

-

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách www.csop.cz.

Bližší informace podá Kancelář ÚVR (Kateřina Adámková) - 222 516 115, e-mail: ekocentra@csop.cz
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V Praze 25. ledna 2013

Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody
vyhlašuje ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p.
výběrové řízení

Infocentra 2013

1. Téma výběrového řízení
Podpora poskytování informací veřejnosti o ČSOP, LČR a jejich spolupráci v zařízeních ČSOP.
2. Podmínky pro účast ve výběrovém řízení
Výběrového řízení se mohou účastnit pouze řádně registrované subjekty ČSOP provozující prostory pro veřejnost
s následující charakteristikou (dále jen Infocentra ČSOP), akreditované jako ekocentrum ČSOP v oblasti Poradenské
(viz směrnice Ekocentra ČSOP § 6).
- zveřejněná pravidelná otvírací doba min. 4 hodiny denně po min. 2 dny v týdnu po dobu alespoň 6 měsíců
v roce
- po dobu otvírací doby budou tyto prostory volně přístupné veřejnosti, tzn. že nebudou uzamčené a
návštěvník do nich bude moci volně vstoupit bez předchozího ohlašování, zvonění, klepání, atd.
- v prostorách provozovatel umístí viditelně a odděleně od ostatních tiskoviny a případné jiné materiály ČSOP a
LČR, které obdrží od ÚVR ČSOP
- u hlavního přístupu z ulice či jiného veřejného prostranství (vstup do budovy, vrata do zahrady, atd.) bude
umístěná dobře viditelná cedule, na které budou uvedeny minimálně tyto údaje: logo ČSOP o průměru
minimálně 8 cm (v souladu se schváleným grafickým manuálem), nápis Infocentrum ČSOP o minimální výšce
písma 5 cm, otvírací hodiny Infocentra
- v prostorách provozovatel viditelně umístí tabuli o spolupráci ČSOP a LČR, kterou obdrží od ÚVR ČSOP
•
Žádost o akreditaci ekocentra na rok 2013 je nutné podat nejpozději spolu s přihláškou do tohoto výběrového
řízení. Pozdější dodání výroční zprávy 2012 jakožto jedné z podmínek akreditace není překážkou.
•
Z výběrového řízení jsou vyloučeny organizace s majetkovými a finančními závazky vůči ÚVR ČSOP.
3. Náležitosti projektu
K podání projektu stačí pouze řádně vyplněná přihláška na závazném formuláři, který je přílohou tohoto výběrového
řízení (ke stažení též na www.csop.cz).
Pokud jeden subjekt provozuje více informačních center a chce požádat o jejich podporu, musí podat projekt na každé
informační centrum zvlášť.
4. Způsob podání
Projekty je možné podávat
e)

v digitální podobě - na mailovou adresu infocentra@csop.cz - ve formátech .doc, .rtf, .odt, .pdf nebo .jpg.

f)

v tištěné podobě (1 výtisk) – doporučeně poštou či osobně na adresu Kanceláře ÚVR ČSOP – Dům ochránců
přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4.

Uzávěrka podávání projektů je 31. března 2013. Pozor! Nejde o termín odeslání projektů, nýbrž o termín jejich
doručení! Úřední hodiny Kanceláře ÚVR ČSOP jsou ve všedních dnech vždy od 8.00 do 16.00 hod. – v případě, že
chcete projekt doručit osobně v jiných hodinách, je nutné se individuálně domluvit s koordinátorem programu či
některým jiným zaměstnancem Kanceláře. Projekty v digitální podobě lze zasílat až do 24. hodiny.
Projekty doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny!
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5. Kritéria pro výběr projektů hodnotiteli
Projekty, které splní podmínky pro účast v tomto řízení a předepsané náležitosti, budou rovnoměrně podpořeny.
Alokovaná částka na tuto výzvu je 600 000,- Kč.
6. Závěrečná ustanovení
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách www.csop.cz.
Bližší informace podá Kancelář ÚVR, Kateřina Adámková, 222 516 115, infocentra@csop.cz

PODPORA NÁRODNÍ SÍTĚ
ZÁCHRANNÝCH STANIC
Společný program ČSOP a Lesů České republiky, s.p.
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ÚVR ČSOP V ROCE 2013
DNE 25. LEDNA 2013
I. DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ JE MOŽNÉ PODÁVAT:
Projekt mohou podat provozovatelé záchranných stanic, kteří mají v době podání podepsanou dlouhodobou smlouvu
o spolupráci v rámci Národní sítě záchranných stanic, bez dluhů vůči ÚVR ČSOP a mají pozemek a zařízení stanice ve
vlastnictví či dlouhodobém (min. na 15 let) pronájmu.
Prostředky jsou určeny na podporu několika konkrétních projektů:
• a) přednostně na projekty, u kterých budou prostředky použity na kofinancování projektů Operačního
programu životní prostředí (OPŽP)
• b) k pokrytí investičních nákladů pro rozvoj stanice (dostavby a rozšiřování stanic, zlepšování technických
podmínek a vybavení stanic)

II. OBECNÉ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
• Jedna organizace může podat pouze jeden projekt.
• Do výběrového řízení nelze přijmout projekty těch ZO ČSOP, které nejsou v okamžiku podání projektu řádně
registrovány.
• Žádosti posuzuje Rada Národní sítě záchranných stanic, na základě jejího doporučení o podpoře rozhodne
Ústřední výkonná rada ČSOP (ÚVR ČSOP).
• Při opožděném dodání závěrečné zprávy či některé její povinné součásti je Kancelář ÚVR ČSOP oprávněna
realizátorovi fakturovat penále a to v následující výši. Po dobu prvních pěti pracovních dní 0,5% z celkové
částky za každý den. Po dobu dalších pěti dnů zpoždění bude účtováno 1% z celkové částky za každý den
zpoždění. Pokud zpoždění přesáhne deset pracovních dnů, bude projekt zrušen a po dlužníkovi bude zpětně
požadována již vyplacená záloha.
• Podpořené subjekty umístí v areálu záchranné stanice na viditelném místě tabuli informující o podpoře
stanice od Lesů České republiky. Vzhled a umístění tabule podléhá předchozímu schválení ÚVR ČSOP.
ad a) kofinancování OPŽP
• Výběrového řízení se mohou zúčastnit nestátní neziskové organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná
společnost, nadace či nadační fond) provozující stanici.
• S realizátorem bude uzavřena darovací smlouva. Prostředky budou zaslány po podpisu smlouvy oběma
stranami.
• V případě podpoření projektu se jeho realizátor smluvně zaváže dodat čestné prohlášení o využití darovaných
prostředků výhradně k uhrazení nákladů uznatelných jako dofinancování projektu podpořeného z OPŽP.
• Realizátor do 29.11.2013 dodá závěrečnou zprávu popisující aktuální stav projektu včetně soupisu a kopií
svých účetních dokladů prokazující využití darovaných prostředků.
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ad b) investice na rozvoj stanice
• Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ZO ČSOP.
• S realizátorem bude uzavřena darovací smlouva. Záloha (50% prostředků) bude realizátorovi poskytnuta po
podepsání smlouvy na základě žádosti, zbývající část prostředků bude proplacena po předložení závěrečné
zprávy projektu.
• V rámci realizace projektu lze vyúčtovat náklady vynaložené od 1.1. 2013.
• Není nutné, ale je žádoucí prokazovat vlastní, do realizace projektu vložené finanční prostředky.
• Projekt musí být realizován tak, aby závěrečná zpráva včetně soupisu a kopií svých účetních dokladů
prokazující využití darovaných prostředků mohla být doručena do Kanceláře ÚVR ČSOP do 29.11. 2013.
III. NÁLEŽITOSTI PROJEKTU
Přihláška (nejlépe v elektronické podobě)
• na závazném formuláři (též ke stažení na www.csop.cz)
• s uvedenými základními údaji o žadateli a projektu
Vlastní projekt - stručný, výstižný popis projektového záměru.
Rozpočet - podrobný položkový rozpočet investičních nákladů projektu s odlišením využití požadovaných prostředků a
vlastních nákladů (není zde předepsaný formulář rozpočtu).
Povinné přílohy projektu:
•
doložení vlastnictví či dlouhodobého pronájmu pozemku a zařízení stanice
•
ad a) kofinancování OPŽP - čestné prohlášení o přiznání podpory OPŽP včetně názvu projektu a akceptačního
čísla
•
ad b) u stavebních investic doložení jejich platného povolení (stavební rozhodnutí, ohlášení stavby apod.), u
oprav staveb doložení legálnosti opravovaných staveb (nebude podporována oprava černých staveb)
IV. ZPŮSOB PODÁNÍ
Projekty je možné podávat
g) v digitální podobě - na mailovou adresu projektynss@csop.cz (tato adresa slouží výhradně k podávání
projektů!). Přihláška, rozpočet, vlastní projekt i veškeré přílohy zasílejte jako přiložené soubory, nikoli ve
vlastním textu mailu! Soubory lze zasílat ve formátech .doc, .rtf, .odt, .pdf, .jpg, .xls nebo .ods.
nebo
h) v tištěné podobě (1 výtisk) – doporučeně poštou či osobně na adresu Kanceláře ÚVR ČSOP – Dům ochránců
přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Uzávěrka podávání projektů je 25. 3. 2013. Pozor! Nejde o termín odeslání projektů, nýbrž o termín jejich doručení!
Úřední hodiny Kanceláře ÚVR ČSOP jsou do 16.00 hod. – v případě, že chcete projekt doručit osobně po této hodině, je
nutné se individuálně domluvit s koordinátorem programu či některým jiným zaměstnancem Kanceláře. Projekty
v digitální podobě lze zasílat až do 24.00 hodin.
Projekty doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny!

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
• ÚVR ČSOP si vyhrazuje právo prostředky na projekt krátit, resp. projekt nepodpořit.
• Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách www.csop.cz a každý uchazeč bude
vyrozuměn emailem.
Bližší informace podá KÚVR ČSOP (Zdeňka Nezmeškalová, Petr Stýblo) - tel. 222 516 115, 222 511 494,
e-mail: zachranazvirat@csop.cz.

Vydává: Český svaz ochránců přírody – Ústřední výkonná rada, Michelská 5, 140 00 Praha 4. Tel.: 222 516
115, e-mail: info@csop.cz. Obsah Depeší připravilo Předsednictvo ÚVR ČSOP. Za jednotlivé příspěvky
odpovídají jejich autoři. Text neprošel jazykovou úpravou. Tisknuto na recyklovaném papíru. Uzávěrka:
2. 2. 2013. Uzávěrka příštího čísla: 15. 4. 2013. Příspěvky v el. podobě posílejte na adresu depese@csop.cz.
Zaslané příspěvky mohou být redakčně upravovány. ISSN 1213-5496. Povoleno MK ČR pod č. E 12566
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