
Směrnice ČSOP pro Národní síť záchranných stanic 

 

§1 

Směrnice ČSOP pro Národní sítě záchranných stanic (dále také NSS) upravuje podmínky pro činnost 
NSS, podrobnosti o jejich úkolech a funkcích a podmínky začleňování záchranných stanic (ZS) do NSS.  

Směrnice není v rozporu s platnou legislativou, upravující činnost ZS. 

 

§2 - Záchranné stanice  

1. Záchrannou stanicí je pro potřeby této směrnice zařízení zajišťující na vymezeném území komplexní péči 
o jedince volně žijících druhů živočichů (v případě netopýrů též o kolonie) neschopných v důsledku 
zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě (dále jen 
handicapované živočichy). Hlavní funkcí ZS je připravit tyto živočichy na návrat do volné přírody.  

2. ZS dále provádějí opatření k předcházení zraňování nebo úhynu živočichů, včetně jejich záchranných 
přenosů, poskytují veřejnosti informace o příčinách ohrožení a vhodných způsobech ochrany živočichů a 
provádí environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu. ZS se v rámci svých možností podílejí i na aktivní 
druhové ochraně (například mapováním hnízd a populací ohrožených druhů). 

3. ZS jsou účelovými zařízeními, která mohou být zřízena a provozována výhradně právními subjekty.   

 

§3 - Národní síť záchranných stanic  

1. NSS je jedním z klíčových národních programů Českého svazu ochránců přírody (dále jen ČSOP). 

2. Hlavním cílem NSS je vybudování efektivního systému pro záchranu handicapovaných živočichů volně 
žijících druhů na území celé České republiky (dále jen záchranu živočichů).  

K naplnění tohoto cíle využívá NSS následujících prostředků: 

a) stanoví jednotné povinnosti pro všechny členské ZS a přidružené subjekty (viz § 4 a 5) 

b) usiluje o zakotvení pojmu ZS v legislativě ČR 

c) usiluje o vytvoření stabilních finančních zdrojů a pravidel pro financování ZS 

d) zajišťuje odborný, materiální a personální rozvoj ZS  

e) systematicky působí na veřejnost s cílem široce rozšířit povědomí o činnostech ZS a získat tak 
mj. i podporu veřejnosti pro práci NSS 

f) úzce spolupracuje s orgány státní ochrany přírody, obcemi, jinými NNO, akademickou i 
podnikatelskou sférou 

3. Jako svůj poradní orgán pro národní program NSS ustavuje Ústřední výkonná rada ČSOP (dále jen ÚVR 
ČSOP) 9člennou Radu NSS (dále jen Rada). 5 členů Rady je voleno Valnou hromadou NSS (viz bod 10) z 
řad řádných členů NSS. Dalšího jednoho člena Rady deleguje Ústřední výkonná rada ČSOP. 3 členy Rady 
společně kooptují volení a delegovaní členové Rady z řad nominujících organizací. Seznam nominujících 
organizací mají ZS možnost změnit každé 3 roky rozhodnutím Valné hromady NSS.  

4. Mandát členů Rady je tříletý. Ze závažných důvodů (dlouhodobá nečinnost v Radě, ukončení činnosti 
v ZS, ukončení členství „mateřské“ ZS v NSS...) může Valná hromada NSS člena Rady, kterého zvolila, 
odvolat i před vypršením mandátu. Členové jmenovaní ÚVR ČSOP mají mandát do konce funkčního 
období ÚVR ČSOP.  Rada ze svých členů volí svého předsedu. Ten svolává a řídí jednání Rady. 

5. Zanikne-li členovi Rady členství před uplynutím jeho funkčního období, bude na jeho místo 
odpovídajícím způsobem (volbou, delegací nebo kooptací) ustanoven nový člen; jeho funkční období 
skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství v Radě zaniklo. 

6. ÚVR ČSOP pověřuje Radu rozhodovat v těchto oblastech: 

6.1. přijímání ZS za členy NSS (§ 4, odst. 1.,2.) a odebírání členství ZS v NSS (§ 4, odst. 3.) 

6.2. rozhodování o územní působnosti jednotlivých členů NSS 



6.3. rozhodování o přidružení dalších subjektů k NSS a jeho zrušení (§ 5) 

6.4. stanovení konkrétních technických parametrů a kritérií, požadovaných pro členství ZS v NSS 
(§ 4, odst. 2.2.) 

6.5. řešení sporů mezi ZS  

6.6. poradenství a metodická pomoc pro ZS  

6.7. stanovení dalších priorit a strategie rozvoje ZS a NSS 

7. Rada působí jako poradní a navrhující orgán ÚVR ČSOP v oblastech:  

7.1.stanovování kritérií členství ZS v NSS  

7.2. stanovování kritérií finanční podpory členských ZS 

7.3. stanovování konkrétní výše a podmínek čerpání finanční (popř. jiné) podpory členských ZS a 
jejich projektů ze strany ÚVR ČSOP 

7.4. jednání se státními orgány 

7.5. propagace NSS  

7.6. mezinárodní spolupráce  

8. Rada je zmocněna přijmout svůj jednací řád. K jeho přijetí je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech 
členů Rady. 

9. Rada předkládá výroční zprávu o činnosti a hospodaření NSS Valné hromadě NSS. Schválenou zprávu 
Rada následně předkládá ÚVR ČSOP. 

10. Valná hromada NSS je tvořena zástupci jednotlivých členských ZS (statutárním zástupcem 
provozovatele ZS nebo osobou pověřenou vedením ZS či osobou s písemným pověřením od statutárního 
zástupce zastupovat ZS na Valné hromadě). Je svolávána Radou minimálně jednou ročně.  

11. Členy NSS, stejně jako subjekty přidruženými k NSS, mohou být i subjekty mimo ČSOP. 

  

§4 Povinnosti člena NSS 

1. Členem NSS se může stát právnická osoba provozující ZS dle kritérií uvedených v §2 této směrnice. O 
jejím členství v NSS rozhoduje Rada. 

2. ZS musí zejména mít: 

2.1. území působnosti o velikosti správního území min. 1 obce s rozšířenou působností nebo 
území velkoměsta s více 400 000 obyvatel, na kterém bude zodpovídat za poskytnutí 
odborné péče všem nalezeným handicapovaným živočichům v ČR volně žijících druhů 
obratlovců s výjimkou jelena, losa a medvěda (dále jen živočichů) nejpozději do 24 hodin 
od doby ohlášení nálezu živočicha. Toto území působnosti se nesmí v rámci NSS překrývat 
s územím působnosti jiné členské ZS. 

2.2. kapacity (prostorové, technické, personální) umožňující:  

- zajistit převoz handicapovaných zvířat do ZS vlastními prostředky, pokud není proveden 
nálezcem nebo třetí osobou   

- přijmout všechny druhy živočichů a umístit je v ZS alespoň na přechodnou dobu 

- všem jedincům  živočichů v druzích a počtech odpovídajících  území působnosti 
poskytnout komplexní odbornou péči tzn. první pomoc, umístění, odpovídající  léčení, 
rehabilitaci a přípravu na vypuštění do přírody a vlastní návrat do přírody; to nevyučuje 
v nezbytných případech  a způsobem stanoveným zvláštními předpisy1 zajistit usmrcení 
zvířat provedené odborně kvalifikovanou osobou.   

                                       

1
  zákon č, 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění 

 



Konkrétní parametry a kritéria požadovaných kapacit stanoví Rada. 

2.3. alespoň jedno kontaktní telefonní číslo, které bude k dispozici veřejnosti k ohlášení nálezu 
živočicha 24 hodin každý den 

2.4. vyčleněné a od dalších zařízení ZS fyzicky oddělené prostory a expozice sloužící 
k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě veřejnosti (EVVO). EVVO musí provádět 
každá ZS začleněná do NSS. 

2.5. veškeré nemovitosti nutné k zajištění činností ZS v majetku či minimálně 15letém pronájmu 
(výpůjčce) na dobu určitou  

3. Člen NSS je povinen chránit dobré jméno NSS. Za poškozování dobrého jména NSS je považováno 
zejména: 

a) opakované neposkytování služeb v deklarovaném rozsahu (§4 body 2.1 až 2.4). Služby mohou 
být zajištěny smluvně jiným subjektem, zodpovědnost za kvalitu poskytovaných služeb 
nese ZS. 

b) zpochybňování kvality služeb jiné než vlastní stanice před klientem, v médiích apod. 

 

§5 Odebrání členství v NSS 

1.  Rada může rozhodnout o odebrání členství v NSS, jestliže:. 

1.1. ZS přestane splňovat kritéria, uvedená v §4, čl. 2 

1.2. ZS se prokazatelně dopustí jednání poškozujícího dobré jméno NSS (§ 4, čl. 3) 

1.3. bylo ZS vydáno pravomocné rozhodnutí kompetentních orgánů o porušení zákona ČNR č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zákona ČNR č. 246/1992 Sb. na 
ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a zákona  č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a 
o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění. 

2. Odebrání členství má okamžitou platnost, ZS je o něm informována písemně. 

3. V odůvodněných případech může Rada rozhodnout o dočasném odebrání členství (skončí po splnění 
určité jasně stanovené podmínky), v případě lehčích provinění o podmínečném vyloučení (nabývá 
platnosti až po dalším provinění). 

 

§6 Subjekty přidružené k NSS 

1. Rada může rozhodnout o přidružení dalších subjektů k NSS v případě, že: 

1.1. přidružení subjektu povede ke zkvalitnění činností NSS 

1.2. člen NSS, na jehož území působnosti je daný subjekt aktivní, s přidružením souhlasí 

2. Subjekty přidružené k NSS musí splňovat podmínky § 2 v přiměřené míře. 

3. Subjekt přidružený k NSS musí mít písemně stanovené podmínky  spolupráce s členskou stanicí NSS, na 
jejímž území působí. 

4. Subjekt přidružený k NSS má právo účastnit se Valné hromady NSS s hlasem poradním, Rada NSS jim 
poskytuje odbornou pomoc v jejich činnosti, informuje je o aktualitách dotýkajících se činnosti ZS. 

5. V případě, že přidružený subjekt porušuje etická pravidla pro fungování ZS, či na žádost členské ZS, na 
jejímž území přidružený subjekt působí, může Rada přidružení subjektu k NSS zrušit. 

 

§7 Přechodná ustanovení 

1. ZS fungující v rozporu s touto směrnicí jsou povinny do 12 měsíců od schválení této směrnice upravit 
veškeré náležitosti do souladu s touto směrnicí. V případě, že se tak nestane, budou po uplynutím 
uvedené lhůty vyřazeny z NSS.  

2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení ÚVR ČSOP. 



 

Směrnice byla schválena Ústřední výkonnou radou ČSOP dne 10. února 2007, poslední změnu přijala  ÚVR ČSOP 

dne 7. února 2015. 

 


