Směrnice ÚVR ČSOP O Čestné radě ČSOP
(Tato směrnice nabývá účinnosti schválením na zasedání ÚVR dne 20. 11. 1997, změněna byla dne 22.
10. 2016)
1. Směrnice “O Čestné radě ČSOP” (dále jen rada) upravuje působnost a organizaci rady, jak vyplývá ze
Stanov ČSOP.
2. Ustavení a složení rady
2.1. Členové rady se volí z významných domácích i zahraničních osobností z řad např. vědců, umělců,
politiků, sponzorů ČSOP. Člen Čestné rady nemusí být členem ČSOP.
2.2. Člena rady může navrhnout kterýkoliv člen ČSOP a to písemným návrhem doručeným Kanceláři
Ústřední výkonné rady ČSOP (dále jen KÚVR). Písemný návrh musí obsahovat jméno, příjmení, datum
narození, úplnou adresu (popř. i telefon) kandidáta a stručně napsaný důvod, proč je do rady navržen.
Dále je nutno přiložit písemný souhlas kandidáta s členstvím v radě. Písemný návrh musí KÚVR doručit
členům Ústřední výkonné rady ČSOP (dále jen ÚVR).
2.3. Navržené členy rady jmenuje a odvolává ÚVR. ÚVR přitom přihlíží především ke schopnostem
kandidáta plnit poslání rady (viz bod 3.1). Jmenovat i odvolávat členy rady může ÚVR na kterémkoliv
svém zasedání. Počet členů rady je libovolný, nejméně však 5.
2.4. V čela rady stojí předseda, kterého volí ÚVR nadpoloviční většinou. Předsedu může odvolat pouze
ÚVR.
2.5. Členství v radě člen pozbývá, pokud závažně porušil právní nebo morální normy, zejména v oblasti
ochrany přírody, životního prostředí, zvířat, nebo porušil ustanovení bodu 3.3.
2.6. Pozbytí členství oznámí do jednoho měsíce všem členům rady ÚVR nebo Předsednictvo ÚVR.
3. Poslání a činnost rady, práva a povinnosti členů
3.1. Rada především pomáhá rozvíjet, propagovat a prosazovat činnost a zájmy ČSOP a přispívá k jejich
reprezentaci.
3.2. Rada se schází nejméně jednou do roka, a to zejména začátkem nového roku, kdy zhodnotí činnost
ČSOP, projedná se stanoviskem výroční zprávu za uplynulý rok a diskutuje a předkládá návrhy na
činnost budoucí. Radu svolává předseda rady. Předseda ČSOP, výkonný místopředseda ČSOP a ředitel
KÚVR se účastní zasedání rady. Předseda rady má právo se účastnit zasedání všech orgánů ČSOP.
3.3. Členové rady mají právo nahlížet do materiálů všech orgánů ČSOP. Členové rady mají nárok na
vyžádání získat základní informace o aktuálním dění v ČSOP. Údaje takto získané mohou být použity
pouze v souladu s posláním rady (viz bod 3.1).
3.4. Člen rady může užívat titul “Člen Čestné rady Českého svazu ochránců přírody” a užívat všech
členských výhod ČSOP. Předseda rady může užívat titul “Předseda Čestné rady Českého svazu ochránců
přírody” a užívat všech členských výhod ČSOP.

