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Vyjádření k dopisu ze dne 17.4.2007

Dobrý den,
bohužel musím konstatovat, že ve Vašem dopisu se nachází celá řada nepřesností, které mají za následek šíření 
zavádějících informací v oblasti činnosti s dětmi a mládeží v rámci ČSOP. Jedná se o následující věci:

1. Dle Vašeho tvrzení se ÚVR ČSOP v letošním roce zabývá organizačním a finančním zajištěním práce s 
dětmi  a  mládeží  –  s  tímto  nesouhlasím.  Na  únorovém  jednání  ÚVR ČSOP nepadla  o  organizačním 
zajištění práce s dětmi a mládeží ani věta a schvalovaný rozpočet neobsahoval na tyto účely ani korunu.

2. Sněm se v roce 2003 nezabýval změnou stanov.
3. SMOP není uzavřené zájmové sdružení třinácti  pražských ZO. Dle sdružovací smlouvy SMOPu, může 

jakákoliv ZO ČSOP požádat o členství.
4. SMOP nekoordinuje práci s dětmi a mládeží, tuto činnost zajišťuje komise pro práci s dětmi a mládeží 

(KDM), jakožto orgán ÚVR ČSOP. Rada SMOP na několika jednáních stvrdila, že v celostátní problematice 
práce s dětmi a mládeží, koná tak, jak rozhodne KDM. Oněch 13 pražských ZO, tak ve skutečnosti řeší 
pouze pražské záležitosti.

5. V pasáží  „Výsledkem bude SMOP naplňující  poslání  určené Stanovami  Svazu a  fungující  otevřeně a  
transparentně“ de  facto  říkáte,  že  v  současné  době  SMOP svojí  činností  porušuje  stanovy a  funguje 
netransparentně.  Z §17 a §18 stanov,  nevyplývá žádné poslání  pro činnost  SMOPu. Výsledky činnosti 
SMOPu jsou zveřejňovány na internetu a ve výročních zprávách. Řada kontrol ze stran státních úřadů a 
donátorů, byla vždy spokojena s činností SMOPu. Těžko říci jak více dokázat otevřenost a transparentnost.

K bodům o kterým uvažuje současné vedení ČSOP lze říci následující:
1. SMOP je otevřený.
2. Pokud to bude SMOP personálně a finačně zvládat, proč ne.
3. Propojení databází naráží na zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Na závěr si dovolím malé shrnutí spolupráce naší ZO ze SMOP. Do ČSOP jsme vstoupili v roce 2002, kdy jsme 
řešili do jaké organizace přejdeme. ČSOP, potažmo SMOP jsme si vybrali pro minimální byrokratickou náročnost a 
minimální  strukturu  nadřízených orgánů.  Toto zaručuje  maximální  možný tok  finačních prostředků  do kolektivů 
MOP. Veškeré problémy jsou řešeny operativně, veškerá dotační řízení jsou srozumitelná s předem jasně danými 
pravidly pro všechny. Na současné práci SMOP nevidíme žádné problémy a budeme jedině rádi pokud vše zůstane 
zachováno do dalších let. 

V Praze dne 23.4.2007

…………………….....................................

Ing. Jan KOUKL
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