
Veřejný zápis ze schůze výboru ČSO ze dne 29. 10. 2018  

Praha, Na Bělidle 34 

Přítomní členové výboru: Bělka, Fejfar, Flousek, Kaminiecká, Kodet, Koleček, Kubelka, Pudil. 

Za kancelář: Vermouzek, Hájková, Skálová. 

Elektronickým hlasováním byly v období mezi jednáními výboru schváleny následující body: plán 

práce a rozpočet na rok 2018, udělení ceny ČSO. 

Výbor na jednání akceptoval zprávu o personálních změnách v kanceláři ČSO (odchod Z. Karlíkové, 

M. de Jong, výhledově také P. Voříška a nástup V. Sychrové, A. Skálové a E. Šilarové).  

Výbor projednal výsledky jednání k problematice regionální spolupráce. Vytvořil pracovní skupinu, 

která detailně zpracuje všechny výstupy z  jednání a navrhne řešení.  

Výbor el. hlasováním a hlasováním při jednání schválil návrhy členů ČSO na udělení Ceny ČSO K. 

Peclovi, L. Urbánkovi a L. Schröpferovi. 

Z. Vermouzek informoval výbor o aktuálním stavu příprav „Krmítkového projektu“.  

Výbor se dohodl na kooptaci T. Pospíšila jako dalšího člena výboru namísto odstoupivšího T. Diviše.  

Výbor opět prodiskutoval možnost transformace jarní členské schůze v Praze do jiného formátu. 

Definitivně rozhodne až po dalším jednání s pracovníky kanceláře. 

Z. Vermouzek informoval o aktuálním stavu příprav novely seznamu ZCHD. Připravuje se malá 

novela vyhlášky, velká není zřejmě reálná. Doplňující informace: orel královský bude zařazen do 

předmětu ochrany PO Soutok. 

Nový web ČSO se stále doplňuje podle časových a finančních možností. Web bude doplněn mj. o 

aktuální informace o IBA/PO. Z. Janoška nyní pracuje na sekci pro členy. Náměty, připomínky a 

návrhy je dobré posílat K. Slabeyové. 

Pozvánky na jednání výboru bude zástupcům poboček zasílat J. Koleček. 

Výbor projednal stav terénních stanic ČSO. T. Bělka předem zaslal a na místě doplnil podrobnou 

zprávu o stavu tří terénních stanic. Stanice Velký Tisý je v relativně dobrém stavu a nyní 

nepotřebuje větší investice. Je pravidelně využívaná. Stanice Blatec je ve špatném technickém 

stavu a pro dlouhodobé užívání by byly nutné větší investice. Je celkově málo navštěvovaná. 

Stanice Radíč je zatím nevyužívaná. Technický stav relativně dobrý, nutná drobná údržba.  

Výbor se zabýval aktuální situací kolem sídla ČSO. Na budově Na Bělidle reálně hrozí stavba 

nákladního výtahu, která by citelně zhoršila pracovní podmínky v zadní kanceláři. Stále platí, že je 

nutné hledat nové sídlo bez rizik spojených s nájmy, tedy ideálně ve vlastním majetku. Jedna 

z možností pro hledání nového sídla je kontaktování Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových.  

Malé členské granty na rok 2019 nebudou vyhlášeny. 

V. Kubelka informoval o plánované jihočeské konferenci (zřejmě v září 2019 v Č. Budějovicích). 

Schůzi ČSO je vhodné s konferencí spojit. 

 


