
Stanovy České společnosti ornitologické

§ 1  Název, sídlo, právní postavení a působnost
1. Spolek nese název Česká společnost ornitologická (dále jen ČSO), 

v mezinárodním styku Czech Society for Ornithology 
(zkratka CSO).

2. Sídlem ČSO je Praha – Na bělidle 252/34, Smíchov, 150 00 Praha.
3. ČSO je spolkem dle § 214 a násl. Občanského zákoníku 

č. 89/2012 Sb.
4. ČSO působí na celém území České republiky a mezinárodně.
5. ČSO je partnerem BirdLife International v České republice.

§ 2  Účel, poslání, cíl a předmět činnosti
1. Hlavním účelem, posláním a cílem ČSO je ochrana přírody

a krajiny a životního prostředí, zejména výzkum a ochrana volně 
žijících ptáků a jejich prostředí, a dále ekologická výchova a 
vzdělávání dětí i dospělých, členů i nečlenů ČSO.

2. ČSO naplňuje své poslání a cíle formou poskytování obecně 
prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí 
(předmět činnosti – hlavní činnost) tím, že:
a) organizuje zájemce o teoretickou a praktickou ornitologii 

a ochranu přírody a zabezpečuje jejich odborný růst,
b) provádí výzkum a praktickou ochranu přírody, zejména volně 

žijících ptáků a jejich biotopů,
c) zapojuje se do tvorby zákonů a dalších dokumentů v oblasti 

ochrany přírody a životního prostředí,
d) hájí veřejný zájem na ochraně přírody, krajiny a životního 

prostředí účastí ve správních řízeních týkajících se ochrany 
přírody a krajiny, řízeních o posuzování vlivů záměrů a 
koncepcí na životní prostředí, řízeních v rámci územního 
plánování a územního řízení, 

e) shromažďuje informace o kriminalitě v oblasti ochrany přírody 
a životního prostředí a prosazuje vymáhání zodpovědnosti za 
protiprávní jednání,

f) spravuje veřejnou odbornou knihovnu, shromažďuje 
informace, pořizuje a vytěžuje databáze a poskytuje 
informace,

g) celoročně systematicky vzdělává děti a mládež a tuto činnost 
organizuje,

h) provádí ediční, propagační a osvětovou činnost zaměřenou 
především na ornitologii a ochranu přírody, včetně zajištění 
odborných zdrojů informací členům,

i) spolupracuje s orgány veřejné správy, s nevládními 
organizacemi, vědeckými institucemi a dalšími subjekty 
působícími ve výzkumu a ochraně přírody a životního 
prostředí v ČR i v zahraničí,

j) získává do vlastnictví, nájmu či výpůjčky nemovitosti a jiné 
věci významné z hlediska ochrany přírody nebo pro zajištění 
činnosti ČSO.

3. ČSO provádí vedlejší hospodářskou činnost v oblasti ochrany 
přírody a krajiny a v oblasti její propagace, zejména vlastním 
zemědělským hospodařením na pozemcích, zpracováním 
odborných studií, poskytováním poradenství a výrobou
a prodejem prostředků přímé ochrany ptáků, pomůcek 
k pozorování ptáků a propagačních předmětů.

§ 3  Členství a evidence členů
1. Členství v ČSO se rozlišuje na:

a) Individuální. Individuálním členem se může stát každý občan 
ČR i jiného státu. U členů ČSO mladších 15 let se ke vzniku 
členství vyžaduje písemný souhlas zákonného zástupce. 

b) Rodinné. Rodinným členstvím se rozumí členství více 
individuálních členů (většinou příslušníků jedné rodiny), 
kterým jsou tištěné materiály zasílány společně. 

c) Kolektivní. Kolektivním členem ČSO může být právnická 
osoba, případně fyzická osoba oprávněná k podnikání. 
Kolektivní člen vystupuje jako jeden individuální člen ČSO. 

d) Čestné. Čestné členství může být uděleno fyzickým 
i právnickým osobám, které se mimořádně zasloužily o rozvoj 
ornitologie a ČSO nebo o ochranu ptáků. Právnická osoba, 
které bylo uděleno čestné členství, vystupuje jako jeden 
individuální člen ČSO.

2. Individuální a rodinné členství vzniká podáním přihlášky 
a zaplacením členského příspěvku na kalendářní rok. Kolektivní 
členství vzniká uzavřením písemné smlouvy, která stanoví práva 
a povinnosti kolektivního člena a podmínky zániku kolektivního 
členství. 

3. Požádá-li člen vyloučený podle odst. 10 písm. c) o obnovení 
členství, rozhodne o jeho žádosti výbor ČSO.

4. Člen ČSO může být současně členem několika pobočných spolků 
ČSO.

5. Práva členů ČSO jsou zejména:
a) být informován o činnosti ČSO, účastnit se členské schůze 

a činnosti ČSO,
b) využívat knihovnu, databáze a terénní stanice ČSO,
c) právo volit a být volen do všech orgánů ČSO, pokud člen 

dosáhl 18 let svého věku,
d) podávat návrhy a hlasovat o návrzích, pokud člen dosáhl 18 let 

svého věku.
6. Povinnosti členů jsou zejména

a) dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí členské 
schůze a výboru ČSO,

b) platit členské příspěvky řádně a včas, v souladu s Platebním 
řádem ČSO,

c) přispívat podle svých možností ke zdárnému naplňování 
poslání a cílů ČSO a zdržet se jednání, jež by s nimi bylo 
v rozporu,

d) umožnit využívání, rozmnožování a šíření svého autorského 
díla předaného ČSO dle odst. 9,

e) hájit zájmy ČSO a chránit čest a dobré jméno ČSO.
7. Podáním přihlášky prohlašuje člen, že se seznámil s těmito 

stanovami a zavazuje se jimi řídit. 
8. Podáním přihlášky uděluje člen ČSO souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů v rozsahu nutném pro řádné naplňování 
poslání a cíle ČSO. ČSO vede elektronicky neveřejný seznam 
členů, v němž zaznamenává osobní údaje členů nutné pro řádné 
naplňování poslání a cíle ČSO. Změny osobních údajů v tomto 
seznamu provádí ČSO na žádost člena, případně umožní vzdálený 
přístup pro provádění změn. Na žádost bývalého člena vymaže 
ČSO veškeré kontaktní údaje vztahující se k jeho osobě.

9. Předává-li člen ČSO data, audiovizuální či jiný materiál, který je 
předmětem jeho práva autorského (autorské dílo), uděluje 

předáním bezúplatnou nevýhradní neomezenou licenci ČSO 
k využívání, rozmnožování a šíření tohoto autorského díla dle 
Pravidel pro nakládání s daty ČSO, není-li mezi autorem a ČSO 
výslovně ujednáno jinak. Tím nejsou dotčena práva vyplývající 
z předpisů o ochraně práv duševního vlastnictví.

10. Členství v ČSO zaniká
a) dobrovolným písemně oznámeným vystoupením,
b) ke konci příslušného kalendářního roku nezaplacením 

členských příspěvků na tento rok (členství je možné obnovit 
od okamžiku uhrazení dlužné částky),

c) vyloučením člena. Člen může být vyloučen pro závažné či 
opětovné porušení Stanov ČSO, porušení právních předpisů či 
Stanov ČSO, kterým bylo poškozeno dobré jméno společnosti, 
zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy 
o ochraně přírody a krajiny, životního prostředí a o ochraně 
zvířat, či pro jakýkoli úmyslný trestný čin. Rozhodnutí o 
vyloučení je členovi oznámeno písemně včetně důvodu 
vyloučení. Členství v ČSO zaniká jednatřicátým dnem po 
doručení rozhodnutí členovi. Člen se může do třiceti dnů od 
doručení oznámení odvolat písemně prostřednictvím kanceláře 
k členské schůzi. Členství v tom případě zaniká dnem 
rozhodnutí členské schůze, pokud tato potvrdí rozhodnutí 
o vyloučení. 

d) úmrtím člena,
e) zánikem ČSO,
f) naplněním podmínek pro ukončení členství dle smlouvy 

o kolektivním členství.
11. Při zániku členství v ČSO se zaplacené členské příspěvky 

nevracejí.

§ 4  Orgány
1. Orgány ČSO jsou 

a) členská schůze (nejvyšší orgán),
b) výbor,
c) kontrolní komise.

2. Statutárními orgány ČSO jsou předseda a ředitel, z nichž každý 
jedná jménem ČSO samostatně. K jednání o zřízení a zrušení 
bankovního účtu a k typům jednání určeným vnitřním předpisem 
se vyžaduje společné jednání obou statutárních zástupců.

§ 5  Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ČSO. Členskou schůzi 

svolává výbor nejméně jedenkrát za rok. Výbor svolá členskou 
schůzi do jednoho měsíce od předložení žádosti nejméně jedné 
třetiny členů nebo nejméně dvou poboček nebo kontrolní komise.

2. Členská schůze volí a odvolává členy výboru a členy kontrolní 
komise podle volebního řádu.

3. Členská schůze schvaluje
a) stanovy, volební řád a jejich změny,
b) výroční zprávu včetně výsledku hospodaření a zprávu 

kontrolní komise.
4. Členská schůze rozhoduje

a) o návrzích výboru a členů ČSO,
b) o výši členských příspěvků,
c) o udělení čestného členství a titulu čestného předsedy, 
d) o odvolání se člena proti vyloučení,
e) o zániku ČSO včetně majetkového vypořádání.



5. Členská schůze rozhoduje hlasováním a to nadpoloviční většinou 
hlasů přítomných včetně zastoupených na základě písemné plné 
moci, mimo případy, kdy stanovy určují jinak.

§ 6  Výbor
1. Výbor řídí činnost ČSO po dobu čtyřletého volebního období. 

Výbor je nejvyšším orgánem ČSO v období mezi členskými 
schůzemi; za svoji činnost odpovídá členské schůzi.

2. Výbor je složen z devíti členů ČSO volených členskou schůzí. 
Výbor může rozhodnout o kooptaci nejvíce tří dalších členů. 
Způsob nominace kandidátů a způsob volby určuje volební řád.

3. Výbor zejména
a) plní rozhodnutí členské schůze,
b) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu,
c) rozhoduje o obsazení funkce ředitele,
d) schvaluje vnitřní předpisy, které podrobněji upravují vybraná 

ustanovení Stanov ČSO, vyjma volebního řádu,
e) určuje směr rozvoje ČSO, schvaluje plány činnosti 

a hospodaření, řídí a kontroluje práci ředitele,
f) schvaluje vznik pobočných spolků a koordinuje jejich činnost,
g) podává členské schůzi návrhy na udělení titulu čestného člena 

a čestného předsedy,
h) rozhoduje o vyloučení člena

4. Výbor je usnášeníschopný při účasti nejméně šesti členů, usnáší se 
nadpoloviční většinou přítomných, při rovnosti hlasů rozhoduje 
hlas předsedy. Při jednání se řídí Jednacím řádem výboru ČSO.

§ 7  Kontrolní komise
1. Kontrolní komise kontroluje činnost a hospodaření ČSO na 

základě stanov, schváleného plánu činnosti a hospodaření 
a právních předpisů.

2. Kontrolní komise je složena ze tří členů ČSO volených členskou 
schůzí. Způsob nominace kandidátů a způsob volby určuje volební 
řád.

3. Činnost kontrolní komise řídí předseda volený kontrolní komisí.
4. Kontrolní komise pracuje nezávisle na výboru a za svoji činnost 

odpovídá členské schůzi.
5. Kontrolní komise předkládá každoročně zprávu členské schůzi 

a výboru, v případě potřeby ji doplňuje návrhy opatření.

§ 8  Ředitel a kancelář
1. Činnost ČSO zabezpečuje kancelář, v jejímž čele stojí ředitel. 

Ředitel není členem výboru.
2. Ředitel je přímo odpovědný výboru, plní jeho rozhodnutí, 

zodpovídá za majetek, řádné hospodaření a organizaci práce 
zaměstnanců a rozhoduje v personálních a dalších provozních 
záležitostech kanceláře.

§ 9  Pobočné spolky
1. ČSO může zřizovat pobočné spolky.
2. Pobočné spolky rozvíjejí ornitologickou činnost a ochranu přírody 

v souladu s účelem, posláním, cíli a předmětem činnosti ČSO na 
definovaném území nebo v definované oblasti účelu, poslání, cíle 
a předmětu činnosti ČSO. Území působnosti a oblast účelu, 
poslání, cíle a předmětu činnosti jsou uvedeny v registračním listě 
pobočného spolku, který je přílohou zápisu ve veřejném rejstříku.

3. O zřízení pobočného spolku rozhoduje výbor ČSO na základě 
žádosti alespoň tří členů ČSO. O zrušení či přeměně pobočného 
spolku rozhoduje výbor ČSO na základě žádosti statutárního 

orgánu pobočného spolku nebo na základě vlastního rozhodnutí. 
Rozhodnutí o zrušení či přeměně je statutárnímu orgánu 
dotčeného pobočného spolku oznámeno písemně včetně důvodu 
zrušení či přeměny. Rozhodnutí vstupuje v platnost jednatřicátým 
dnem po doručení statutárnímu orgánu dotčeného pobočného 
spolku. Pobočný spolek se může do třiceti dnů od doručení 
rozhodnutí odvolat písemně prostřednictvím kanceláře k členské 
schůzi ČSO. Následné rozhodnutí členské schůze ČSO vstupuje 
v platnost bezprostředně.

4. Pobočný spolek jedná v plném rozsahu svým jménem; ČSO neručí 
za závazky pobočného spolku a pobočný spolek neručí za závazky 
ČSO.

5. Pobočný spolek se může účastnit správních a jiných řízení 
týkajících se ochrany přírody a životního prostředí v regionu své 
působnosti, resp. oblasti účelu, poslání, cíle a předmětu činnosti.

6. Vznikem členství v kterémkoli pobočném spolku vzniká i členství 
v ČSO. Člen ČSO může být současně členem několika pobočných 
spolků. Zánikem členství v pobočném spolku nezaniká členství 
v ČSO; zánikem členství v ČSO zaniká členství ve všech 
pobočných spolcích. Stávající členové poboček, kteří nebyli členy 
ČSO před datem vstupu těchto stanov v platnost, se nestávají 
automaticky členy ČSO.

7. Nejvyšším orgánem pobočného spolku je členská schůze 
pobočného spolku. Členskou schůzi pobočného spolku svolává 
výbor pobočného spolku nejméně jedenkrát ročně. Výbor 
pobočného spolku je povinen svolat členskou schůzi do jednoho 
měsíce od předložení žádosti, požádá-li o to alespoň třetina nebo 
nejméně padesát členů pobočného spolku. Členská schůze 
pobočného spolku rozhoduje v obdobných záležitostech, jako 
členská schůze ČSO podle § 5 a 13. Členská schůze pobočného 
spolku může upravit vnitřní fungování pobočného spolku 
dokumenty závaznými pro všechny jeho členy; tyto dokumenty 
nesmějí být v rozporu se stanovami ČSO, jinak jsou neplatné.

8. Výbor pobočného spolku je nejvyšším orgánem pobočného spolku 
v období mezi členskými schůzemi. Výbor má nejméně tři členy, 
má obdobné složení a rozhoduje v obdobných záležitostech, jako 
výbor ČSO podle § 6. 

9. Statutárními zástupci pobočného spolku jsou osoby uvedené 
v registračním listě – předseda a případně další výborem 
pobočného spolku určený člen, z nichž každý může jednat jménem 
pobočného spolku samostatně.

10. Pobočný spolek předkládá jednou ročně výboru ČSO zprávu o své 
činnosti. Opakované nepředložení zprávy o činnosti může být 
důvodem pro rozhodnutí o zrušení pobočného spolku.

§ 10  Pobočky
Pobočky jsou pobočnými spolky ČSO působícími na území nejméně 
jednoho kraje, přičemž území působnosti poboček se nepřekrývají.

§ 11  Skupiny
1. Skupiny, které jsou pobočnými spolky ČSO a jsou zapsány ve 

veřejném rejstříku, působí na území menším než jeden kraj nebo 
mají definovanou zúženou oblast účelu, poslání, cíle a předmětu 
činnosti. V plném rozsahu pro ně platí ustanovení § 9 těchto 
stanov.

2. Výbor ČSO může zřizovat neformální pracovní skupiny, které 
nejsou pobočnými spolky.

§ 12  Zásady hospodaření
1. Majetek ČSO tvoří věci movité a nemovité, hmotné a nehmotné 

statky a finanční prostředky získané:
a) z členských příspěvků,
b) z finančních dotací a grantů,
c) z darů,
d) děděním ze závěti,
e) z veřejných sbírek,
f) z vlastní hospodářské činnosti,
g) z ostatních příjmů a výnosů.

2. Povinností orgánů, členů a zaměstnanců ČSO je účelné a 
hospodárné využívání majetku s cílem naplnění účelu a poslání 
ČSO.

3. O strategii hospodaření rozhoduje výbor. Za hospodaření 
s majetkem a finančními prostředky je zodpovědný ředitel. 
Kontrolu hospodaření provádí kontrolní komise. 

§ 13  Zánik ČSO
1. O změně právní formy, o dobrovolném zrušení, o fúzi nebo o 

rozdělení ČSO, rozhoduje členská schůze za přítomnosti nejméně 
poloviny členů a rozhodnutím dvoutřetinové většiny přítomných. 
Nesejde-li se požadovaný počet členů, hlasuje se korespondenčně 
při zachování dvoutřetinové většiny hlasujících.

2. V případě zániku ČSO bude její likvidační zůstatek bezplatně 
převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž 
cíle jsou blízké cílům ČSO.

_____________________________________________________
Toto znění Stanov ČSO bylo schváleno řádně svolanou členskou 
schůzí České společnosti ornitologické dne 7. března 2015 v Praze.
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