Směrnice pro vyznamenání a ocenění Českého svazu ochránců přírody
(Tato směrnice nahrazuje „Zásady pro udělování vyznamenání Příroda děkuje, směrnici ČSOP“, která
nabyla platnosti dne 9. 11. 2002. Tato směrnice byla schválena ÚVR dne 30.10.2009 a byla změněna
dne 11. 6. 2016 a dne 22. 10. 2016.)
Preambule
Český svaz ochránců přírody si váží práce všech svých členů a oceňuje a vyznamenává ty, jejichž činnost
měla významný přínos pro ochranu přírody a kulturního dědictví či výrazný přínos pro rozvoj Svazu
(včetně rozvoje činnosti základních organizací).
§ 1. Svazové vyznamenání „Příroda děkuje“
1. Svazové vyznamenání „Příroda děkuje“ se uděluje členům ČSOP za významný přínos k ochraně
přírody a kulturního dědictví. Ve zcela mimořádných případech se toto vyznamenání může udělovat i
nečlenům ČSOP.
2. Vyznamenání „Příroda děkuje“ jsou udělována při příležitosti Sněmu ČSOP, v mimořádných
případech mohou být udělena i mimo Sněm a předána na výroční členské schůzi či jiné významné
události Svazu.
3. ÚVR rozhoduje o mimořádném udělení vyznamenání „Příroda děkuje“ zpravidla na svém prvním
jednání v kalendářním roce na základě návrhů, které musí splnit následující podmínky:
a. Návrh na vyznamenání může předkládat pouze člen ÚVR ČSOP, zpravidla na návrh ZO ČSOP.
b. Navržený kandidát nesmí být stávající člen ÚVR nebo ÚKRK.
c. Na Sněm či v období mezi Sněmy může předkladatel navrhnout celkem nejvýše dva kandidáty na
ocenění.
d. Kandidát na vyznamenání z řad ČSOP musí být minimálně pět let členem ČSOP.
e. Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat minimálně tyto údaje:
- titul, jméno a příjmení osoby navržené na vyznamenání
- členství v ČSOP - jméno, sídlo ZO
- není-li kandidát členem ČSOP, bližší určení jeho působnosti,
- vysvětlení zásluh a konkrétních aktivit souvisejících s návrhem na ocenění
- kdo návrh podává a zda byl projednán se členy ZO
- kontaktní údaje pro případné upřesnění informací
f. Předkladatel návrh doporučí nebo nedoporučí k přijetí.
4. ÚVR určí a do zápisu ze svého jednání uvede osobu odpovědnou za předání vyznamenání. Není-li
nikdo určen, stává se odpovědnou osobou předseda Svazu.
5. Přehled vyznamenaných (v členění rok udělení vyznamenání, jméno a příjmení (ročník narození), ZO
a zdůvodnění v rozsahu jedné až dvou vět) od 1.1. 2003 je průběžně aktualizován a zveřejňován vždy
společně s touto směrnicí a na webu ČSOP.
§ 2. Ocenění „Svaz děkuje“
1. Ocenění ČSOP Svaz děkuje se uděluje členům ČSOP, kteří jsou významnými osobnostmi svých
základních organizací za účelem povzbudit je do další činnosti. Zpravidla je udělováno aktivním
činovníkům základních organizací, kteří jsou vůdčími osobnostmi, tahouny a leadery těchto ZO.
2. Ocenění Svaz děkuje se udělují jedenkrát ročně. ÚVR o nich jedná zpravidla na svém prvním jednání
v kalendářním roce.
3. Předpokládá se udělení 20 - 30 ocenění ročně s cílem plošného pokrytí celé ČR.

4. ÚVR rozhoduje o udělení ocenění Svaz děkuje na základě návrhů, které musí splnit následující
podmínky:
a. Návrh na ocenění předkládá člen ÚVR ČSOP na základě návrhů členů Svazu z daného kraje.
b. Navržený kandidát nesmí být stávající člen ÚVR nebo ÚKRK.
c. Kandidát na vyznamenání musí být minimálně dva roky členem ČSOP.
d. Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat minimálně tyto údaje:
- titul, jméno a příjmení osoby navržené na ocenění
- členství v ČSOP - jméno, sídlo ZO
- krátké shrnutí (1-2 věty) toho, za co je ocenění udělováno
- kdo návrh podává
5. Ačkoliv je ocenění chápáno především v rovině morální jako povzbuzení do další činnosti, obdrží
ocenění členové děkovný glejt předsedy Svazu a láhev nápoje „Svaz děkuje“ ze svazového archivu.
6. Neurčí-li ÚVR jinak, je osobou odpovědnou za předání ocenění ten člen ÚVR, který návrh předložil.
7. Přehled oceněných (v členění rok udělení ocenění, jméno a příjmení (ročník narození), ZO a
zdůvodnění v rozsahu jedné až dvou vět) od 1.1. 2010 je průběžně aktualizován a zveřejňován vždy
společně s touto směrnicí a na webu ČSOP.
§ 3. Cena Růženy Studené
Cena za nejvýznamnější činy ve prospěch handicapovaných zvířat v České republice je udělována
k připomenutí památky Růženy Studené. Cena může být udělena Ústřední výkonnou radou ČSOP
jednotlivcům za nejvýznamnější čin, činnost sloužící ve prospěch handicapovaných zvířat volně žijících
v České republice. Cena je udělována jedné osobě navržené Radou NSZS jedenkrát ročně vždy na
prvním jednání ÚVR v roce. Návrhy na ocenění se zasílají do Kanceláře ÚVR ČSOP v průběhu celého
roku. Uzávěrka návrhů je vždy 31. prosince. Cena může být udělena i nečlenům ČSOP. Cena je spojená
s finanční odměnou 10000 Kč.

