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ORGANIZAČNÍ ŘÁD 01/71. ZO ČSOP Koniklec, p.s. 

 

1. Český svaz ochránců přírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a 

právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí.  

Ve své činnosti se řídí právním řádem České republiky a svými Stanovami a směrnicemi. 

Posláním 01/71 ZO ČSOP Koniklec je „Zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením 

na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze“. Organizace uznává hodnoty jako je 

příroda, přátelství, užitečnost, odpovědnost a lokální patriotizmus. 

 

2. 01/71. ZO ČSOP Koniklec tvoří členská základna, která se skládá z řádných členů 

organizace. Členský příspěvek řádných členů ZO ČSOP činí 300,- Kč (výdělečně činný člen) 

nebo 100,- Kč (nevýdělečně činný člen: děti, studenti, nezaměstnaní, důchodci) ročně a 

odvádí se převodem nebo v hotovosti na bankovní účet organizace. Členský příspěvek je 

splatný do dne výroční členské schůze daného roku. Pokud není členský příspěvek do této 

doby uhrazen, je členství v ZO ČSOP ukončeno. 

 

3. Práva a povinnosti: 

Řádný člen má právo  

 účastnit se akcí ČSOP a členských schůzí 

 hlasovat, volit a být volen (hlasovat a volit u osob starších 15 let, být volen u osob 

starších 18 let) 

 mít osobní podúčet u ZO (podúčet je samostatně sledovaný pohyb finančních 
prostředků dle specifického účelu použití) 

Řádný člen má povinnost: 

 dodržovat stanovy a rozhodnutí ČSOP 

 platit roční členský poplatek 

 účastnit se členských schůzí (omluva musí být písemně) 

 

4. Řádné členství v ZO ČSOP  

O přijetí do členství v ZO rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou hlasů. Členství 

vzniká rozhodnutím členské schůze na základě přihlášky do ZO a zaplacením členského 

příspěvku. Ukončení členství se řídí stanovami ČSOP. 

 

5. Orgány ZO ČSOP  

Nejvyšším orgánem ZO je členská schůze. Schází se nejméně jednou ročně. Svolání členské 

schůze je povinností výboru ZO ČSOP. Svolává ji nejméně 14 dní před plánovaným 

termínem prokazatelným způsobem. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna 

minimálně polovina k hlasování oprávněných členů. Veškerá rozhodnutí se přijímají většinou 

hlasů přítomných, pokud Stanovy výslovně nevyžadují většinu jinou; v případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedajícího. Pokud člen ví předem, že se schůze nemůže zúčastnit a zná i 

předmět hlasování, může svoje stanovisko oznámit písemně předsedovi před zahájením 

schůze. Jeho hlas bude řádně započten a později potvrdí svůj způsob hlasování podpisem na 

zápisu z členské schůze.  

Hlasování se může uskutečnit per rollam v případě potřeby rychlejšího, pružnějšího a 

efektivnějšího hlasování. Statutární orgán zašle jednotlivým členům otázku k rozhodnutí s 

potřebnými podklady a termínem ukončení hlasování. Hlasování se musí zúčastnit minimálně 

polovina oprávněných členů. O hlasování per rollam je pořízen zápis, který je následně 

odsouhlasen na nejbližší členské schůzi.  

Členská schůze zejména: 

a) projednává zásadní otázky činnosti ZO  
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b) rozhoduje o volbě členů výboru a revizora 

c) projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru za období od předcházející členské 

schůze, schvaluje zprávu o hospodaření, zprávu revizora a inventarizační zprávu, schvaluje 

plán činnosti ZO a její rozpočet na příslušný rok, 

d) kontroluje práci výboru ZO, revizora, 

e) rozhoduje o provádění hospodářské činnosti, 

f) navrhuje a volí své zástupce či delegáty do jiných orgánů Svazu. 

 

6. Výbor ZO ČSOP: 

Výbor ZO a revizor je volen členskou schůzí na nejvýše tříleté volební období, zpravidla však 

dochází ke každoročnímu potvrzení členů výboru. Výbor se skládá z předsedy organizace, 

místopředsedů organizace a hospodáře organizace. Členové výboru i revizor mají právo 

kdykoli ze své funkce odstoupit. Doplňující volby do výboru a volba revizora může být 

provedena kdykoli v průběhu volebního období.  

Výbor ZO ČSOP je oprávněn rozhodovat samostatně o všech záležitostech ZO ČSOP, které 

nejsou stanovami ČSOP či rozhodnutím členské schůze vyhrazeny členské schůzi. Výbor ZO 

ČSOP se schází nejméně jednou za měsíc na pravidelných jednáních. Členové ZO ČSOP mají 

právo účastnit se schůzí výboru a dostávat zápisy z jednání výboru, pokud o to předem 

požádají. 

 

7. Statutárním zástupcem organizační složky Svazu s právní subjektivitou je předseda. Je 

oprávněn přiměřeně rozhodovat samostatně o všech záležitostech ZO ČSOP, které nejsou 

stanovami ČSOP či rozhodnutím členské schůze, případně výboru ZO ČSOP, vyhrazeny 

členské schůzi či výboru. 

Povinností předsedy ZO je každoročně do konce března příslušného roku zaslat Ústřední 

výkonné radě ČSOP (ÚVR) přehled o činnosti ZO v uplynulém roce, včetně změn v registraci 

u ÚVR, a členské příspěvky na rok stávající. Na základě tohoto přehledu a odvodu 

z členských příspěvků vystaví ÚVR registrační list, který má platnost do 31. března roku 

následujícího. 

 

8. Hospodář ZO ČSOP je oprávněn přiměřeně rozhodovat samostatně o všech záležitostech 

ZO ČSOP, které nejsou stanovami ČSOP či rozhodnutím členské schůze, případně výboru ZO 

ČSOP, vyhrazeny členské schůzi či výboru. Hospodář ZO ČSOP vede účetní dokumentaci a 

personální agendu ZO, připravuje podklady pro účetního organizace a úzce s ním 

spolupracuje. Dohlíží a kontroluje jeho práci, spolu s ním vypracovává daňová přiznání. 

Hospodář archivuje účetní i personální doklady dle platných zákonů. 

 

9. Místopředsedové ZO ČSOP zastupují předsedu ZO ČSOP po dobu jeho dlouhodobé 

nepřítomnosti na základě plné moci. 

 

10. Revizor ZO ČSOP je samostatným subjektem nezávislým na výboru ZO ČSOP. Vždy 

musí být přizváván na schůze výboru a dostávat všechny zápisy a podklady k jednání stejně 

jako členové výboru ZO. Povinností revizora je kontrolovat plnění usnesení členské schůze a 

podat o této kontrole zprávu následující členské schůzi. Do 28. 2. následujícího roku 

vypracuje nezávislou revizi účetnictví za rok předchozí.  

Povinností revizora je kontrolovat plnění usnesení výboru ZO ČSOP a kontrolovat 

hospodaření a účetnictví organizace ve všech oblastech s důrazem na účelné vynakládání 

finančních prostředků a ochranu majetku ve vlastnictví této organizace a podávat zprávy o 

svých zjištěních.  
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Právem revizora je činit návrhy na opatření a vydávat stanoviska. Revizor může požádat o 

svolání mimořádné členské schůze. Této žádosti je povinen výbor nejpozději do měsíce 

vyhovět. Obecně se ve své činnosti řídí Stanovami, směrnicemi Ústřední kontrolní a revizní 

komise (ÚKRK) ČSOP a obecně závaznými právními předpisy. 

 

11. Zánik 01/71 ZO ČSOP Koniklec se řídí stanovami ČSOP. 

 

12. Dnem schválení tohoto Organizačního řádu 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s. členskou 

schůzí ZO se ruší Organizační řád a zásady hospodaření ZO ČSOP Koniklec ze dne 8.4.2008 

a veškerá rozhodnutí členské schůze i výboru ZO ČSOP, která jsou s ním v rozporu.  

 

Sestavila: Dagmar Koucká 

dne 29.8.2015 
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ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 01/71. ZO ČSOP Koniklec, p.s. 

 

1. Hospodaření ZO ČSOP se řídí obecnými právními předpisy, předpisy platnými v ČSOP a 

těmito Zásadami, pokud nejsou s výše uvedenými normami v rozporu. ZO ČSOP vede 

podvojné účetnictví s pomocnou evidencí, rozúčtováním položek na analytické podúčty 

(účetní střediska) jednotlivých projektů, akcí, aktivit apod.. Rozpočet ZO ČSOP a 

hospodářský výsledek ZO ČSOP zpracovaný hospodářem ZO ČSOP schvaluje členská schůze 

ZO ČSOP. Výbor ZO ČSOP stanovuje rozpočtovou skladbu a schvaluje operativní změny 

rozpočtu. 

 

2. Okruhy činnosti organizace: 

a. hlavní činnost – činnost v rámci smyslu a náplně organizace 

b. vedlejší činnost – činnost dle živnostenského listu 

 

3. Všechny prostředky získané činností ZO jsou majetkem základní organizace. Účetnictví 

ZO ČSOP je děleno na hlavní a vedlejší činnost organizace. Účetnictví je vedeno v účetním 

softwaru a originální dokumentaci pokladních příjmových a výdajových dokladů, bankovních 

výpisů a knihy přijatých a vydaných faktur. Právo zapisovat údaje do účetního softwaru má 

externí účetní, předseda a hospodář ZO nebo členové pověřeni výborem ZO. 

 

4. Členové pověření supervizí projektů a aktivit jsou povinni průběžně kontrolovat správnost 

údajů na analytických podúčtech svých projektů a aktivit s pomocí hospodáře 1x za 1 - 3 

měsíce dle rozsahu a délky trvání projektu a aktivit. Zodpovídají za průběžný kladný zůstatek 

analytických podúčtů jimi spravovaných projektů a aktivit a závěrečnou vyrovnanou bilanci. 

Pokud se na činnostech podílí koordinátor, je supervizor povinen s ním před zahájením prací 

sepsat trojstrannou koordinační smlouvu. O průběhu jednotlivých projektů a akcí je 

supervizor (koordinátor) povinen zasílat členům výboru Zápis pro výbor, nejpozději dva dny 

před datem konání výboru.  

 

5. Výplaty zaměstnanců jsou prováděny především formou dohod o provedení práce (DPP), 

jednorázově lze vyrovnání provést i formou jiné smlouvy schválené hospodářem. Dohody o 

provedení práce, případně jiné dohody připravuje hospodář ve spolupráci se zadavatelem 

práce (míra spolupráce záleží na dohodě). 

 

6. Závazky a zápůjčky projednává vždy výbor ZO. Jsou dokladovány na základě smluv 

podepsaných předsedou ZO. Provozní zálohy jsou vypláceny oproti podpisu v zálohové 

tabulce hospodáře. Provozní zálohy jsou následně vyúčtovány do 14 dnů, není-li 

s hospodářem dohodnuto jinak. Zálohy členů výboru ZO jsou poskytovány maximálně do 

výše 15 000,- Kč oproti podpisu v zálohové tabulce hospodáře. Vyrovnání zálohy musí být 

provedeno nejpozději do konce kalendářního roku. 

 

7. Účetní doklady musí být odevzdány hospodáři do 14 dnů od jejich vystavení, k dokladům 

vystaveným na termopapíře je odevzdána i jeho kopie na kancelářském papíře. O nákupu je 

nutno ihned informovat hospodáře. Všechny doklady k proplacení (kromě některých režijních 

nákladů) musí být označeny číslem analytického podúčtu, ke kterému se vztahují. Výdajové 

doklady vypisuje hospodář. Na přelomu roku musí být doklady odevzdány hospodáři do 10. 

ledna, výjimky musí být s hospodářem domluveny. Proplácení dokladů nad 2000,- Kč musí 

být oznámeno hospodáři nejméně dva pracovní dny předem, aby byla na pokladně příslušná 

hotovost.  
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8. Všechny faktury přijaté schvaluje a  podepisuje předseda organizace nebo její hospodář. 

Musí být opatřeny datovým razítkem dne přijetí a předány hospodáři k proplacení. Všechny 

přijaté faktury musí být označeny číslem analytického podúčtu, ke kterému se vztahují. 

Faktury vydané může vystavit jen hospodář nebo předseda organizace. 

 

9. Pracovní cestu smí podnikat pouze členové organizace a zaměstnanci, kteří mají v té době 

uzavřenou pracovní smlouvu. Pracovní cesta podléhá schválení supervizora projektu, 

předsedy organizace nebo osoby pověřené výborem ZO. Vyúčtování pracovní cesty musí být 

předloženo na příslušném formuláři vyplněném v souladu s platnou legislativou do 10 dnů od 

ukončení pracovní cesty. 

 

10. Způsob účetních odpisů majetku stanoví výbor ZO ČSOP. 

Za drobný hmotný investiční majetek (DHIM) se považuje majetek v pořizovací ceně 

do 40 000,- Kč s dobou životnosti delší než jeden rok. Vyřazení a likvidaci DHIM schvaluje 

výbor ZO ČSOP. 

Za hmotný investiční majetek (HIM) se považuje majetek v pořizovací ceně vyšší než 

40 000,- Kč a dobou životnosti delší než jeden rok. 

Za evidenci, uložení a výpůjční systém HIM a DHIM zodpovídá hospodář, který také tento 

majetek sleduje a zapůjčuje 

Při hromadných výpůjčkách se sjednává osobní odpovědnost pověřené osoby za svěřený 

majetek. V případě neúměrného opotřebení, poškození, ztráty, či zničení projednává výbor 

ZO osobní podíl pověřené osoby na úhradě vzniklé škody. 

 

11. Pokladní hotovost nad 2000,- Kč musí být uložena v zabudovaném trezoru. 

 

12. Podpisové a přístupové právo k účtu v bance mají samostatně předseda a hospodář ZO, 

případně jiné osoby dle rozhodnutí výboru ZO ČSOP. 

 

13. Věcnou a účetní správnost všech dokladů, které jsou zahrnuty do účetnictví, potvrzuje 

svým podpisem hospodář ZO ČSOP a schvaluje předseda ZO. 

 

14. Dnem schválení tohoto Organizačního řádu 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s. členskou 

schůzí ZO se ruší Organizační řád a zásady hospodaření ZO ČSOP Koniklec ze dne 8.4.2008 

a veškerá rozhodnutí členské schůze i výboru ZO ČSOP, která jsou s ním v rozporu.  

 

Sestavila: Dagmar Koucká 

dne 29.8.2015 


