
Stanovy Moravského ornitologického spolku 

– středomoravské pobočky ČSO 

  

Čl. 1 Název, sídlo a oblast působnosti  

1) Název organizace je "Moravský 

ornitologický spolek – středomoravská 

pobočka ČSO“ (dále jako MOS) a jeho sídlem 

je Přerov, Bezručova 913/10. Anglický 

ekvivalent názvu zní „The Moravian 

Ornithological Society – Central Moravian 

Branch of the Czech Society for Ornithology“.  

 

2) Spolek působí na území Olomouckého kraje 

a v okrese Kroměříž.  

  

Čl. 2 Postavení spolku  

1) MOS je pobočným spolkem České 

společnosti ornitologické (dále jako ČSO) a 

navazuje na odkaz Moravského 

ornitologického spolku založeného v roce 

1932.  

 

2) MOS jedná v plném rozsahu svým jménem; 

ČSO neručí za závazky MOS a MOS neručí za 

závazky ČSO. 

  

Čl. 3 Účel, poslání, cíl a předmět činnosti 

MOS  

1) Hlavním posláním a cílem MOS je ochrana 

přírody, krajiny a životního prostředí, zejména 

výzkum a ochrana ptáků a jejich prostředí a 

dále ekologická výchova a vzdělávání 

vlastních členů i veřejnosti.  

 

2) MOS 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 ptáků a jejich 

prostředí,  

b) provádí ornitologický výzkum a praktickou 

ochranu ptáků vyhlašováním vlastních akcí a 

zapojováním se do regionálních, národních a 

mezinárodních projektů,  

c) zapojuje se do tvorby zákonů a obecně 

závazných právních předpisů a dalších 

dokumentů v oblasti ochrany přírody a 

životního prostředí a zaujímá k nim stanoviska, 

a to zejména z hlediska ochrany ptáků a jejich 

prostředí,  

d) účastní se správních řízení týkajících se 

ochrany přírody a krajiny, řízení o posuzování 

vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí 

včetně lokalit soustavy NATURA 2000, 

účastní se řízení v rámci územního plánování a 

územního řízení, případně jiných řízení 

týkajících se ochrany životního prostředí,  

e) zabezpečuje odborný růst členů 

zapojováním do odborných programů, 

organizováním přednášek, exkurzí, seminářů, 

výstav a konferencí,  

f) provádí ediční, propagační a osvětovou 

činnost zaměřenou především na ornitologii a 

ochranu ptáků a jejich prostředí, včetně 

zajištění odborných zdrojů informací členům,  

g) spolupracuje s úřady a orgány veřejné 

správy, s nevládními organizacemi, vědeckými 

institucemi a dalšími subjekty působícími v 

ochraně přírody a životního prostředí v ČR i v 

zahraničí,  

h) získává do vlastnictví, nájmu či výpůjčky 

nemovitosti a jiné věci významné z hlediska 

ochrany ptáků a jejich prostředí nebo pro 

zajištění činnosti MOS.  

  

3) MOS provádí doplňkovou hospodářskou 

činnost v oblasti péče o ptáky a jejich prostředí 

a v oblasti propagace ornitologie, zejména 

zpracováním odborných studií a výrobou a 

zajištěním prostředků přímé ochrany ptáků.  

  

Čl. 4 Vznik členství  

MOS sdružuje členy ČSO, kteří písemně (v 

papírové podobě či elektronicky) požádali o 

členství v MOS a může mít následující formu:   

a) individuální.  

Individuálním členem se může stát každý 

občan ČR i jiného státu. U členů MOS 

mladších 15 let se ke vzniku členství vyžaduje 

písemný souhlas zákonného zástupce.   

b) rodinné.  



Rodinným členstvím se rozumí členství více 

individuálních členů – rodinných příslušníků, 

kteří byli uvedeni v přihlášce a kterým jsou 

tištěné materiály zasílány společně.  

c) kolektivní.  

Kolektivním členem MOS může být právnická 

osoba zastupovaná svým statutárním 

zástupcem, popř. jiným pověřeným zástupcem. 

Kolektivní člen vystupuje jako jeden 

individuální člen MOS. Kolektivní členství 

vzniká uzavřením písemné smlouvy, která 

stanoví práva a povinnosti kolektivního člena a 

podmínky zániku kolektivního členství  

d) čestné.  

Čestné členství může být uděleno fyzickým i 

právnickým osobám, které se mimořádně 

zasloužily o rozvoj ornitologie, MOS nebo 

ochrany ptáků. Čestné členství uděluje členská 

schůze na návrh výboru. Čestní členové neplatí 

členský příspěvek MOS. Právnická osoba, 

které bylo uděleno čestné členství, je 

zastoupena svým statutárním orgánem, popř. 

jiným pověřeným zástupcem, který je oprávněn 

jednat jejím jménem a vystupuje jako jeden 

individuální člen MOS.  

  

Čl. 5 Zánik členství  

1) Členství zaniká  

a) dobrovolným, písemně oznámeným 

vystoupením,  

b) zánikem členství člena v ČSO,  

c) vyloučením člena. Člen může být vyloučen 

na návrh výboru rozhodnutím členské schůze 

pro závažné či opětovné porušení Stanov 

MOS, závažné či opětovné porušení právních 

předpisů či Stanov MOS, kterým bylo 

poškozeno dobré jméno spolku, 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.  

d) úmrtím,  

e) zánikem MOS,  

f) naplněním podmínek pro ukončení členství 

dle smlouvy o kolektivním členství.  

  

Čl. 6 Práva členů  

Členové spolku mají tato práva:  

a) účastnit se členské schůze a ostatních akcí a 

činnosti MOS,  

b) být informován o činnosti MOS,  

c) požívat členských výhod,  

d) právo volit a být volen do výboru MOS, 

pokud člen dosáhl zletilosti,  

e) podávat návrhy, podněty a připomínky a 

hlasovat o návrzích, pokud člen dosáhl 

zletilosti.  

 

 

 

Čl. 7 Povinnosti členů  

a) seznámit se se zněním stanov a dodržovat je, 

dodržovat vnitřní předpisy a rozhodnutí 

členské schůze a výboru MOS,  

b) přispívat podle svých možností ke zdárnému 

naplňování poslání a cílů MOS a zdržet se 

jednání, jež by s nimi bylo v rozporu,  

c) aktivně hájit zájmy MOS, dodržovat 

všechny vnitřní dohody a chránit čest a dobré 

jméno MOS.  

  

Čl. 8 Seznam členů  

Podáním přihlášky uděluje člen MOS souhlas 

se zpracováním svých osobních údajů v 

rozsahu nutném pro řádné naplňování poslání a 

cíle MOS. Seznam členů spolku je neveřejný a 

členům spolku je k dispozici k nahlédnutí v 

sídle spolku. Zápis, výmaz a změny v tomto 

seznamu provádí předseda nebo jím pověřený 

člen spolku na základě žádosti člena.  

  

Čl. 9 Majetek a hospodaření  

1) Majetek MOS tvoří věci movité a nemovité, 

hmotné a nehmotné statky a finanční 

prostředky získané:  

a) z členských příspěvků, 

b) z finančních dotací,  

c) z darů a z grantů,  

d) děděním ze závěti,  

e) z veřejných sbírek,  

f) z vlastní doplňkové hospodářské činnosti,  



g) z ostatních příjmů a výnosů.  

  

2) Povinností výboru a členů MOS je účelné a 

hospodárné využívání majetku. O způsobu 

hospodaření a užití příjmů rozhoduje výbor.  

  

Čl. 10 Orgány pobočného spolku  

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:  

a) členská schůze (nejvyšší orgán)  

b) výbor  

c) předseda (statutární orgán)  

d) místopředseda   

e) jednatel   

  

Čl. 11 Členská schůze  

1) Nejvyšším orgánem MOS je členská schůze. 

Skládá se ze všech přítomných členů spolku a 

svolává ji výbor nejméně jednou ročně, vždy 

však, požádá-li o to alespoň jedna třetina nebo 

nejméně 50 členů. V tomto případě je výbor 

povinen svolat členskou schůzi do jednoho 

měsíce.   

  

2) Do výlučné působnosti členské schůze patří:  

a) schvalovat stanovy a jejich změny  

b) měnit výši a splatnost členských příspěvků  

b) rozhodovat o vyloučení členů  

c) rozhodovat o zániku spolku a naložení s jeho 

majetkem  

d) kontrolovat plnění úkolů a hospodaření  

  

3) Nejméně jednou za čtyři roky  

a) volí předsedu a ostatní členy výboru  

b) schvaluje rámcový plán na příští období   

  

4) Členská schůze je usnášeníschopná půl 

hodiny po plánovaném zahájení, při 

jakémkoliv počtu členů.  

  

5) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad 

zasedání při ohlášení členské schůze v souladu 

s odst. 1 těchto stanov, lze rozhodnout jen se 

souhlasem dvou třetin přítomných členů 

spolku.  

 

Čl. 12 Výbor   

1) Výbor, je nejméně pětičlenný a skládá se z:  

a) předsedy  

b) místopředsedy  

c) hospodáře  

d) jednatele  

e) a dále jednoho či více členů bez konkrétně 

volené funkce.  

  

2) Výbor je volen členskou schůzí prostou 

většinou hlasů na období čtyř let. Výbor řídí 

činnost a rozhoduje o věcech spolku v době, 

kdy členská schůze nezasedá, vyjma věcí, které 

patří do výlučné působnosti členské schůze. V 

případě odstoupení některého z členů výboru je 

výbor oprávněn na zbývající část svého 

funkčního období kooptovat nového člena 

výboru. Výbor rozhoduje většinou hlasů všech 

členů výboru. Dojde-li v případě hlasování k 

rovnosti hlasů členů výboru pro a proti návrhu, 

rozhoduje hlas předsedajícího.  

  

3) Statutárním orgánem MOS je předseda. 

Předseda jedná samostatně a zodpovídá se 

výboru a členské schůzi MOS.  

  

4) Titul „čestný předseda MOS” může být 

udělen osobě, která se mimořádným způsobem 

zasloužila svou činností o rozvoj spolku. Titul 

je udělován na základě rozhodnutí  

členské schůze. Čestný předseda MOS má 

právo účastnit se schůzí výboru s hlasem 

poradním.    

  

Čl. 13 Zánik MOS 

Spolek zaniká:  

a) rozhodnutím členské schůze  

b) rozhodnutím výboru ČSO 

c) z důvodu stanoveného zákonem  

V případě zániku přechází majetek MOS na 

Českou společnost ornitologickou. 

  

Toto znění Stanov MOS bylo schváleno řádně svolanou 

zakládající členskou schůzí spolku dne 27. 6. 2019 

v Přerově 


