Statut Faunistické komise ČSO a její jednací řád
I. Preambule
1.

Faunistická komise ČSO se zabývá posuzováním spolehlivosti a věrohodnosti údajů o výskytu ptáků
na území České republiky v jejích současných teritoriálních hranicích.

2.

Faunistická komise ČSO (dále jen FK) byla zřízena usnesením výboru ČSO ze dne 11. 2. 1987. Komise
zpočátku fungovala pod názvem Česká faunistická komise při České společnosti ornitologické a krátce i pod
názvem Česká faunistická komise pro ornitologii. Od roku 1997 je důsledně používán název Faunistická
komise ČSO. Činnost komise pod těmito názvy pokračuje bez přerušení.

3.

FK je členem Evropské asociace faunistických komisí (AERC).

II. Působení FK ČSO v rámci ČSO a předmět její činnosti
1.

FK působí dle § 11, odst. 2, Stanov ČSO ze dne 7. 3. 2015. FK nemá vlastní právní subjektivitu. Práce
předsedy FK i členů FK je dobrovolná a nehonorovaná.

2.

Předmětem činnosti FK je kritická revize a hodnocení současných i historických údajů o výskytu a hnízdění
vybraných taxonů ptáků na území České republiky.

3.

FK vydává přehled taxonů (druhů a poddruhů), u nichž je vyžadováno posouzení FK.

4.

FK každým rokem připravuje svoji výroční zprávu a publikuje ji v periodikách ČSO.

5.

FK spravuje a na svých webových stránkách průběžně aktualizuje Seznam ptáků ČR.

III. Složení FK ČSO
1.

FK má obvykle 5–11 členů, její činnost řídí předseda FK a administrativní chod zajišťuje jednatel FK.
Předsedu FK jmenuje a odvolává výbor ČSO, jednatele a členy FK jmenuje a odvolává předseda FK. Členství
ve FK komisi (kromě funkce předsedy) není vázáno na členství v ČSO.

2.

Výbor ČSO jmenuje a odvolává předsedu FK obvykle na návrh členů FK. V případě dlouhodobé nečinnosti
FK může výbor odvolat předsedu FK a jmenovat nového i z vlastní vůle.

3.

Předseda FK jmenuje jednatele/člena FK na návrh výboru ČSO nebo stávajících členů FK po odsouhlasení
většinou stávajících členů FK a po vyjádření souhlasu budoucího jednatele/člena FK.

4.

Kritérii při posuzování kandidáta na člena FK jsou především vynikající terénní znalost
západopalearktických druhů ptáků a jejich vizuálních i akustických determinačních znaků, znalost současné
taxonomie a nomenklatury ptáků, přehled a orientace v současné ornitologické determinační literatuře
a ochota k dobrovolné, neplacené a časově náročné samostatné i týmové práci.

5.

Předseda FK odvolává člena FK na jeho žádost, dále zejména v případě závažného porušení Statutu
a jednacího řádu FK, kvůli úmyslnému porušení předpisů na ochranu přírody nebo ochranu zvířat proti
týrání, či pro dlouhodobou nečinnost. Odvolání člena FK z výše uvedených důvodů může předsedovi FK
navrhnout i výbor ČSO.

6.

FK je usnášeníschopná při minimálním počtu 5 členů.

7.

Členství ve FK, výkon funkce předsedy FK a jednatele FK nejsou časově omezeny.

IV. Jednací řád FK ČSO
1.

Členové FK se zavazují posuzovat jednotlivé případy s maximální poctivostí, odpovědností a objektivitou,
dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

2.

Předseda FK řídí činnost FK a zastupuje ji při jednáních s ostatními subjekty, jednatel FK vede agendu FK
a komunikuje s autory hlášení.

3.

Autoři pozorování posuzovaných taxonů zasílají hlášení obvykle jednateli FK, přednostně na jednom
ze vzorových formulářů. Hlášení je možné zasílat i v neformální textové podobě. Žádoucí je doplnit hlášení
dokladovým audiovizuálním materiálem.

4.

FK může posuzovat i pozorování bez účasti či vědomí pozorovatele, například historická pozorování či
pozorování zveřejněná v kterémkoli datovém portálu či v jakékoli jiné podobě.

5.

Hlášení, nálezy či doklady zaslané či vybrané k posouzení (dále jen hlášení) posuzují všichni členové FK,
a to vzájemně nezávisle. Kterýkoliv člen FK si může podle potřeby vyžádat odborná stanoviska
od specialistů na příslušné taxony, případně je, po dohodě s předsedou FK, přizvat k osobnímu jednání FK.

6.

Na základě svého samostatného posouzení vydá každý člen FK stanovisko, zda hlášení doporučuje
akceptovat (A), neakceptovat (N) nebo doplnit (D) o další údaje.

7.

Stanoviska jednotlivých členů FK shromažďuje jednatel FK.

8.

Při jednom či více stanoviscích D požádá jednatel FK o doplnění údajů pozorovatele, a následně doplněné
údaje či informaci, že další údaje nejsou k dispozici, rozešle všem členům FK. Všichni členové FK poté zašlou
či potvrdí jednateli FK konečné stanovisko A nebo N.

9.

Jakmile jednatel FK obdrží stanoviska všech členů FK, zpřístupní všechna jednotlivá stanoviska všem členům
FK.

10. Hlášení je akceptováno, pokud je nejvýše jedno stanovisko zamítavé (N). Při vyjádření dvou nebo více
zamítavých stanovisek (N) není hlášení akceptováno (tzn. je zamítnuto). Je-li autorem hlášení člen FK,
je pro akceptování hlášení nutné souhlasné stanovisko všech členů FK; samotný autor své hlášení
neposuzuje.
11. V situaci, kdy existuje jediné vyjádření N, má člen FK, který vydal stanovisko N, právo si vyžádat další kolo
posouzení, ve kterém podrobně seznámí ostatní členy FK se svými výhradami vůči akceptování daného
pozorování. Pro následné rozhodování v tomto druhém kole platí pravidlo bodu 10 beze změny.
12. Jednatel FK seznámí autora hlášení s výsledkem posouzení bez zbytečných časových odkladů (nejpozději
do 1 měsíce), a to včetně důvodů, které vedly k případnému neakceptování hlášení.
V. Využití závěrů FK v rámci ČSO
1.

Výbor ČSO nijak neovlivňuje průběh posuzování FK v žádné jeho fázi.

2.

Výbor ČSO má právo kdykoliv požádat o vysvětlení postupu FK, kroků a závěrů v jednotlivých posuzovaných
případech i obecně k činnosti FK.

3.

ČSO akceptuje rozhodnutí FK a řídí se jimi ve svých dokumentech a odborných publikacích.

Tento dokument schválila Faunistická komise ČSO dne 24. 12. 2016 a výbor ČSO dne 4. 1. 2017.
Jiří Horáček, předseda FK ČSO
Jiří Flousek, předseda ČSO

