SMĚRNICE O KOLEKTIVNÍM ČLENSTVÍ ČSOP
Kolektivní členství je určeno zejména neziskovým organizacím, které svou činnost zaměřují převážně na
péči o přírodní a kulturní dědictví, je jim blízký program Českého svazu ochránců přírody (dále jen ČSOP)
a mají zájem se sdružovat.
1. Podmínky pro vznik kolektivního členství ČSOP
1. Kolektivním členem ČSOP může být právnická osoba, popř. fyzická osoba oprávněná k podnikání,
zastupovaná svým vedoucím, případně jiným pověřeným zástupcem, který je oprávněn jednat jejím
jménem (dále jen organizace).
2. Organizace zašle písemnou žádost o registraci kolektivního členství Ústřední výkonné radě ČSOP (dále
jen ÚVR) se zdůvodněním, proč má zájem o členství v ČSOP.
3. ÚVR žádost posoudí a rozhodne o přijetí organizace na svém nejbližším jednání od doručení žádosti.
Prostřednictvím své Kanceláře uzavře s organizací smlouvu o kolektivním členství.
4. Kolektivní členství ČSOP vzniká podepsáním smlouvy o kolektivním členství a zaplacením ročního
členského příspěvku, jehož výše je stanovena na 500 Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je
vypověditelná pouze písemnou formou.
2. Povinnosti smluvních stran
2.1. ČSOP:
-

-

bude od data podpisu smlouvy organizaci zasílat po jednom výtisku všech tiskovin, které vydává
nebo distribuuje svým členům,
ve výběrových řízeních vyhlašovaných ČSOP nebude, v případě účasti organizace, po ní
požadovat stanovy či statut organizace, případně jiné informace, které obvykle nepožaduje po
organizačních článcích ČSOP,
poskytne organizaci bezplatné poradenství na úrovni poskytované jiným organizačním článkům
ČSOP,
uvede organizaci ve svých tiskovinách minimálně všude tam, kde uvádí seznamy organizačních
článků ČSOP.

2.2. Organizace:
-

zaplatí jednou ročně členský příspěvek 500 Kč na hlavní účet ČSOP,
jednou ročně vyplní a zašle ČSOP formulář Přehled o činnosti kolektivního člena ČSOP.

3. Zánik kolektivního členství ČSOP
Kolektivní členství ČSOP zaniká:
-

v případě zániku organizace nebo ČSOP,
na základě nesplnění povinností smluvních stran uvedených ve článku 2.,
výpovědí smlouvy písemnou formou.

Tato Směrnice byla schválena Ústřední výkonnou radou ČSOP dne 5. 6. 2010

