Směrnice ÚVR ČSOP, kterou se stanoví podmínky vzniku, fungování a zániku
územních a zájmových složek ČSOP
Ústřední výkonná rada (dále jen ÚVR) Českého svazu ochránců přírody (dále jen svaz) vydává na základě
§ 17, odstavec 8. Stanov Svazu tuto celosvazově závaznou směrnici:
čl. 1
Základní organizace (dále jen ZO), jakožto složky Svazu s právní subjektivitou se mohou na základě písemné
smlouvy sdružovat a vytvářet tak územní a zájmové orgány s právní subjektivitou (dále jen sdružení).
čl. 2
Sdružení mohou být zřizována:
a) pro nejrůznější územní jednotky - např. okres, město, městská část, kraj, území NP nebo CHKO
b) na zájmovém principu bez ohledu na územní příslušnost ZO
čl. 3
Pokud chce sdružení používat v názvu označení určité územně správní jednotky nebo zastupovat zájmy Svazu v rámci této územní jednotky, musí sdružovat nadpoloviční většinu ZO v této územní jednotce registrovaných.
ZO může být současně sdružena i ve více sdruženích Svazu.
čl. 4
Písemná smlouva o sdružení musí obsahovat tyto náležitosti:
a) název a adresy ZO, které se sdružují, vč. uvedení jejich statutárních zástupců
b) název a sídlo zřizovaného sdružení
c) vymezení účelu sdružení
d) přesné vymezení území na kterém sdružení působí a z něhož se v něm ZO registrují
e) ustanovení o způsobu zastoupení ZO ve sdružení (způsob delegování, volby a pod.)
f) způsob finančního zajištění činnosti sdružení
g) způsob ustanovování a odvolávání předsedy sdružení
h) vymezení struktury, pravomoci, práv a povinností sdružení i jeho jednotlivých členů, funkcionářů, případně jeho organizačních součástí, včetně způsobu ustanovování, odvolání a délky volebního období
i) způsob přijímání dalších ZO do sdružení
j) způsob vystoupení, příp. podmínky vyloučení sdružených ZO ze sdružení
k) způsob zániku sdružení včetně způsobu majetkového vypořádání
l) časové vymezení účinnosti písemné smlouvy o sdružení a tím i existence územního orgánu.
čl. 5
Sdružení Svazu jsou povinny zřizovat své kontrolní a revizní komise (revizora).
čl. 6
Ustavení sdružení podléhá povinné registraci u ÚVR, která ji může odmítnout pouze v případech, kdy je
smlouva o sdružení v rozporu s právním řádem ČR nebo Stanovami a směrnicemi Svazu.
Sdružení má povinnost do 31.3. zaslat ÚVR přehled o činnosti sdružení v roce minulém, vč. změn v jeho registraci pro běžný rok.
čl. 7
Pro činnost územních orgánů Svazu se použijí přiměřeně Stanovy a směrnice Svazu.
čl. 8
Tato směrnice ÚVR nabývá účinnosti dne 20. 11. 1997.
Tato Směrnice z roku 1997 byla změněna Ústřední výkonnou radou ČSOP dne 5. 6. 2010

