
Směrnice pro rodinné členství v ČSOP 
 

§ 1 Formy rodinného členství 

1. Rodinné členství (dále jen RČ) ve Svazu se rozlišuje na RČ v základní organizaci a RČ při Ústřední 

výkonné radě ČSOP (ÚVR). 

2. RČ osob, které nejsou organizovány v žádné základní organizaci, je RČ při ÚVR. 

 

§ 2 Podmínky pro vznik rodinného členství 

1. Rodinné členství vzniká přijetím alespoň dvou osob z jedné rodiny, z nichž jedna je starší 18 let. 

2. RČ vzniká rozhodnutím členské schůze ZO na základě přihlášky a zaplacení členského příspěvku. RČ 

při ÚVR vzniká okamžikem registrace u ÚVR na základě vyplněné přihlášky, rozhodnutí ÚVR o přijetí za 

člena a zaplacení členského příspěvku. 

 

§ 3 Práva a povinnosti rodinných členů 

1. Rodinný člen při ÚVR 

a) má právo: 

- předkládat vlastní návrhy, podněty a iniciativy, kritické připomínky 

- účastnit se svazových akcí 

- požívat členských výhod a poct Svazu 

b) je povinen: 

- zaplatit členský příspěvek na příslušný rok v termínu stanoveném ÚVR ČSOP  

- dodržovat Stanovy, podporovat programové cíle Svazu 

2. Rodinný člen v základní organizaci, pokud je starší 15 let, má kromě práv a povinností uvedených v 

§ 3 odst. 1. této směrnice právo rozhodovat hlasováním, volit,  není-li dle usnesení ZO členem s hlasem 

poradním (§ 13, odst. 7 písm. a  Stanov ČSOP) a,  pokud je starší 18 let, být volen do všech orgánů 

Svazu. 

3. Za dodržování výše uvedených povinností a jednání rodinného člena mladšího 15 let nese 

odpovědnost vůči ZO a Svazu rodinný člen ze stejné rodiny starší 18 let. Pokud rodinný člen mladší 15 

let poruší právní předpisy o ochraně přírody, životního prostředí, nebo ochraně zvířat nebo poruší 

Stanovy, mohou být disciplinární opatření uvedená v § 9 Stanov použita i proti rodinným členům ze 

stejné rodiny starším 18 let. 

 

§ 4 Zánik rodinného členství 

1. Zánik RČ se řídí ustanoveními § 8 odst. 1., 2. a 4. Stanov ČSOP 

2. RČ zaniká i okamžikem, kdy není splněna podmínka § 4 odst. 8 Stanov ČSOP. Lze však přejít na jinou 

formu členství (člen ZO, MOP, člen při ÚVR). 

 

§ 5 Členské příspěvky 



1. Výši členského příspěvku pro rodinné členství v ZO stanoví členská schůze ZO, výši odvodu ZO 

z tohoto příspěvku Ústřední výkonné radě, která je rovna výši členského příspěvku za rodinné členství 

při ÚVR, stanoví Sněm ČSOP. 

2. Rodinní členové ZO hradí členské příspěvky své ZO, odvody z těchto členských příspěvků zasílá ZO v 

souladu s ustanoveními § 13 odst. 4 Stanov ÚVR ČSOP. Rodinní členové při ÚVR hradí členské příspěvky 

přímo Ústřední výkonné radě. 

 

§ 6 Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Rodinné členství vzniká automaticky u členů ZO ČSOP, kteří splňují ke dni platnosti této směrnice 

podmínky uvedené v § 2, odst. 1 této směrnice. 

2. Jednotlivé ZO ČSOP stanoví výši členských příspěvků pro rodinné členství na svých výročních 

členských schůzích od r. 1998. 

3. Ve věcech touto směrnicí neupravených se podmínky pro rodinné členství řídí platnými právními 

normami ČR a Stanovami ČSOP. 

4. Tato směrnice vstupuje v platnost schválením ÚVR ČSOP dne 20. 11. 1997 

Tato Směrnice byla změněna Ústřední výkonnou radou ČSOP dne 5. 6. 2010 a dne 11. 6. 2016. 

 


