
Veřejný zápis ze schůze výboru ČSO 

17. února 2016, Praha, Na Bělidle 34 

Přítomní členové výboru: Diviš, Fejfar, Flousek, Kaminiecká, Kodet, Koleček, Pudil, Sládeček. 

Omluven: Kubelka. 

1. Kontrola plnění úkolů z minulého období, nesplněno zahrnutí měřitelných indikátorů do ročního 
plánu práce a zapracování problematiky střetu zájmu do návrhu etického kodexu člena. 

2. Přehled elektronického hlasování výboru – schválena strategie IBA a volební řád ČSO. 

3. Od 1. 1. nastoupila ekonomka T. Hájková se zkušenostmi z práce v neziskových organizacích, 
v současnosti sestavuje přehled cash flow a podrobný rozpočet. Oboje by mělo být hotové 
nejpozději do výboru 6.4. Přehledy tříměsíčního sledování cash flow bude dostávat i výbor. 

4. T. Diviš připravil první návrh textu Etického kodexu člena, zapracuje podněty do 15.3., následně 
se všichni vyjádří k II. verzi (do 31.3.) a T. Diviš připraví III. verzi na jednání výboru 6.4. Na tomto 
výboru se dohodne další postup, před veřejným připomínkováním bude zaslán k připomínkování 
pobočkám. 

5. J. Flousek, J. Sládeček a M. Fejfar promyslí návrh pravidel pro udělování ceny ČSO jako nástroje 
k ocenění přínosu osob, které si ocenění zaslouží, ale nesplňují parametry pro udělení čestného 
členství. 

6. Výbor schválil závěr komise pro Malé členské granty, která doporučila na základě bodového 
ohodnocení ke schválení 6 projektů (žadatelé Kubelka, Jm pobočka, Lehký, Ševčíková, Sedláček, 
Tichai). Celkový objem schválených malých členských grantů činí 44 450 Kč.  

7. Kontrola dvouletých cílů výboru – byly dokončeny a schváleny nové stanovy ČSO; zpracována a 
schválena strategie IBA, případné obsazení pozice koordinátora IBA bude záviset na finančních 
možnostech ČSO; problematika rozdělení kompetencí a definice rolí výboru a kanceláře ČSO v plně 
profesionální organizaci s 15 a více zaměstnanci je diskutována, úkoly vyplývající z předchozích 
závěrů průběžně plněny; vize rozvoje odborné práce ČSO na mezinárodní úrovni dle podkladů 
zpracovaných Petrem Voříškem se plní průběžně - diskuse zahájena v říjnu 2015, struktura 
sekretariátu je v kompetenci ředitele; výbor do podzimu projedná a schválí formulaci vize a mise 
ČSO a zásad práce člena výboru (ToRs).  

Výbor bere na vědomí, že předsedou Východočeské pobočky ČSO se po odstoupení Tomáše Diviše 
stal Lukáš Kadava. Vermouzek připraví pro pobočku nový registrační list.  

Nový web ČSO byl měl být spuštěn veřejně do 30. 4. Nyní je hotová technická struktura a J. 
Škorpilová jako dočasná šéfredaktorka připravuje plnění obsahem. 

Program Rings je v testovací fázi, Z. Janoška má smlouvu do pol. května. O dalším pokračování, 
údržbě a přesypání dat budeme jednat se Společností spolupracovníků Kroužkovací stanice.  

Novela seznamu zvláště chráněných druhů se připravuje. Dle sdělení J. Šímy z MŽP se jedná o 
prakticky nezměněný návrh z roku cca 2005. Hlavní výhrady ČSO jsou, že součástí vyhlášky mají 
být jasná kritéria, podle kterých se seznam vytváří, a stanovený interval, kdy se podle daných 
kritérií provede další aktualizace.  

Z. Vermouzek se účastní jednání a kulatých stolů týkajících se novely zákona o ochraně přírody a 
krajiny.  

Pamětní deska k založení ČSO je kompletně dohodnuta Jiřím Krausem. Za výbor si ji bere na 
starost B. Kaminiecká a navrhne text na desku. 

Návrh popisu práce Faunistické komise ČSO projedná komise na svém jednání 5. a 6. března a 
pošle výboru ČSO k diskusi a připomínkám. 



Veřejné zápisy z výboru bude připravovat M. Pudil podle interního podrobného zápisu. Veřejný 
zápis, který by neměl překročit rozsah jedné strany A4, budou dostávat všechny pobočky a 
zvážíme jeho zveřejňování na webu. 

 


