
Zpráva o činnosti pozemkového spolku za uplynulý rok 

Stručný návod k vyplnění a odeslání 

1. Zpráva o činnosti je součástí pozemkospolkové databáze. Přihlášení do databáze je na 
adrese https://csop.nap.cz/Prihlaseni.aspx. Uživatelským jménem je e-mailové adresa! 
Pokud jste zapomněli heslo, můžete si nové vygenerovat sami prostřednictvím tlačítka 
Zapomenuté heslo. Pokud s databází pracuje více lidí, není problém mít pro každého 
samostatný přístup; v tom případě vyplňte pro nového uživatele dolní část stránky 
Registrace a nám napište, že ten a ten má mít přístup do databáze vašeho pozemkového 
spolku (musíme ho ke spolku přiřadit, není to automatické).  

2. Než začnete vyplňovat zprávu za loňský rok, přesvědčte se, že v databázi jsou aktuální 
údaje o vámi spravovaných lokalitách a pozemcích, zejména připsány právní vztahy nově 
získané v loňském roce, případně tyto údaje doplňte / aktualizujte. Případné právní vztahy 
získané již v letošním roce prosím do databáze doplňte až po odeslání zprávy. 

3. Po přihlášení do databáze (a aktualizaci údajů) klikněte na Zprávy o činnosti a následně na 
modrý obdélník Založit zprávu za rok 2022.  

4. Zpráva má tři části. V první části jsou informace o spravovaných lokalitách, respektive 
objektech, a o aktivitách, které jste na nich v loňském roce dělali. Ve druhé části jsou  
informace o financování pozemkového spolku v loňském roce. Podrobné pokyny pro 
vyplnění těchto dvou částí jsou přímo součástí formuláře. Ve třetí části pouze potvrzujete, 
že kontaktní údaje na pozemkový spolek zadané v databázi jsou aktuální; tato jediná část se 
vztahuje k reálnému času, nikoli loňskému roku. 

5. Zeleným tlačítkem Uložit si můžete uložit jednotlivé již hotové části zprávy a později se 
k nim vrátit. Modré tlačítko Uložit a odeslat použijte až poté, co bude zpráva kompletně 
vyplněna. V tuto chvíli se odešle a vy již v ní nebudete moci nic měnit (v případě, že 
dodatečně přijdete na chybu a budete-ji chtít opravit, kontaktujte nás, máme možnost vám 
zprávu vrátit k opravě či dopracování). 

6. Pokud budete podávat projekt na rozvoj pozemkového spolku, je třeba zprávu (včetně 
uhrazení akreditačního poplatku) odeslat nejpozději k datu uzávěrky podání těchto 
projektů, tedy do 27. března. Nebude-li se do výzvy zapojovat, pak konečným termínem, 
do kdy je třeba splnit náležitosti k prodloužení akreditace, je 30. duben.  

7. Pokud byste narazili na jakékoli problémy, kontaktujte Adélu Bajgerovou 
(adela.bajgerova@csop.cz). 

https://csop.nap.cz/Prihlaseni.aspx

