Žádost o akreditaci pozemkového spolku
Pozemkový spolek
Jméno pozemkového spolku (může a nemusí se shodovat se jménem organizace)
Údaje o organizaci
název organizace:      			
typ organizace (spolek, pobočný spolek, nadace, nadační fond, o.p.s., ústav):			
Číslo registrace v příslušném rejstříku:
Kontaktní osoba (pro vnitřní potřebu) 
jméno kontaktní osoby:							
telefon:				e-mail:				jiný kontakt:	
Lokality ve správě pozemkového spolku (jako přílohu žádosti o akreditaci zašlete kopie užívacích smluv, respektive v případě vlastnictví výpis z katastru nemovitostí) 
Jméno lokality:							Katastrální území:		
						
						
						
						
						
						
Popište stručně činnost organizace:




Uveďte cíle a plány pozemkového spolku pro nejbližších 5 let (k jakým pozemkům a stavbám, případně typům pozemků a staveb hodlá pozemkový spolek získat práva, na jaký typ práv se chce zaměřovat, v jaké oblasti plánuje působit, jak chce ochranu konkrétních prvků zajišťovat):









(V případě, že v kterékoli části nestačí vymezený prostor, připojte do přílohy)
(pokračování na další straně)
Pozemkový spolek (PS) je subjekt z neziskového sektoru (spolek, pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav) s lokální, regionální nebo celostátní působností, jehož hlavní funkcí je ochrana a obnova přírodního a kulturního dědictví České republiky. Tuto činnost vykonává mimo jiné prostřednictvím vlastnických nebo jiných dlouhodobých práv k pozemkům a stavbám. Činnost pozemkového spolku se řídí Etickým kodexem pozemkových spolků:
	PS má jasný účel a cíle
	PS pracuje vždy tak, aby přinášel prospěch v prvé řadě zájmům veřejným. 
	PS pečlivě vybírá objekty svého zájmu s jejich dostatečnou znalostí a vědomím rozsahu nutné péče o ně
	PS se zodpovědně a trvale stará o nemovitosti ve své péči, pro případ svého zániku či neschopnosti péči řádně zajistit má zajištěno převzetí svých závazků jiným PS

PS má dostatečné zázemí spolupracovníků (odborných i “manuálních”) pro realizaci svých cílů 
	PS přistupuje korektně ke všem svým partnerům
	PS dodržuje veškeré příslušné právní normy, je si vědom právních důsledků svých činů
PS zajišťuje své financování etickým a zodpovědným způsobem
Hospodaření PS je transparentní
PS spolupracuje s ostatními PS a Národním pozemkovým spolkem
Naše organizace se hlásí k takto definovanému pozemkovému spolku a souhlasí s výše uvedenými principy. Zavazuje se, že aktuální údaje o pozemkovém spolku a jím spravovaných lokalitách bude vést v databázi pozemkových spolků a pravidelně k 30. 4. běžného roku bude předkládat Radě Národního pozemkového spolku zprávu o činnosti pozemkového spolku v uplynulém roce v podobě, kterou předem Rada NPS stanoví. Naše organizace souhlasí s publikováním údajů v této zprávě obsažené.
Akreditovat lze takový pozemkový spolek, který má vlastnická nebo jiná práva (věcné břemeno, užívací práva...) alespoň k jednomu pozemku nebo stavbě, jejichž využití je v souladu s principy PS. Podrobnosti fungování pozemkových spolků, akreditace pozemkových spolků a jejich vztahu k Národnímu pozemkovému spolku upravuje Směrnice ČSOP pro pozemkové spolky (zveřejněna na http://www.csop.cz/docs/up/smernice-pozemkove-spolky.pdf).
Postup akreditace:
	žadatel zašle tuto podepsanou žádost na adresu Rady Národního pozemkového spolku: Kancelář ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4, respektive na mail pozemkocespolky@csop.cz
	současně se kontaktní osoba zaregistruje na https://csop.nap.cz/Prihlaseni.aspx  

administrátor databáze založí kartu pozemkového spolku, propojí s ní kontaktní osobu a kontaktní osobě toto oznámí spolu se zasláním podrobných pokynů k práci s databází
kontaktní osoba v databázi vyplní údaje o organizaci a spravovaných pozemcích (až do akreditování pozemkového spolku jsou veškeré informace pro veřejnost neviditelné)
	koordinátor pozemkových spolků provede předakreditační návštěvu pozemkového spolku
Rada Národního pozemkového spolku na svém nejbližším jednání žádost projedná a pozemkový spolek informuje o výsledku
Žádáme o akreditaci pozemkového spolku. Prohlašujeme, že všechny údaje uvedené v tomto listu i následně zadané do databáze pozemkových spolků jsou pravdivé. 
:
Podpis kontaktní osoby *:					Podpis statutárního zástupce







* souhlasím s vedením výše uvedených osobních údajů v databázi ÚVR ČSOP a jejich používáním pro vnitřní potřebu ÚVR ČSOP a Rady Národního pozemkového spolku

