
 
 
Koalice pro krajinu 

1. Statut koalice: 

Koalice pro krajinu je neformální sdružení organizací a odborníků, kteří pracují v oblasti ochrany 

biodiverzity a obnovy krajiny, s cílem prosadit změny v nakládání s krajinou za účelem zlepšení jejího 

stavu, zvýšení její pestrosti, podpory biodiverzity a využití jejího potenciálu pro kvalitu života.  

Naše vize: 

Krajina plná života a přírodních prvků, jako jsou meze, stromořadí, aleje, remízky, mokřady, tůně, 

malé vodní plochy, květnaté louky a další krajinné struktury, kde je dost místa pro člověka i pro 

přírodu.  

Hlavní cíl: 

Prosadit takové změny v dotační politice a legislativě, které povedou k reálným, promyšleným a 

efektivním změnám přímo v krajině, tak aby se zlepšily její mimoprodukční funkce, s pozitivním 

dopadem na krajinu, přírodu i člověka. 

Za tím účelem chceme 

1. V souladu se Strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 vrátit alespoň 10 % 

zemědělské půdy přírodě a prosadit obnovu dlouhodobých krajinných struktur v zemědělské krajině 

a dlouhodobou péči o ně formou realizace zelené a modré infrastruktury a územního systému 

ekologické stability krajiny.  

2. Změnit financování péče o krajinu a systém zemědělských dotací tak, aby ochrana přírody a 

biodiverzity přestala být víceméně jen trpěnou a marginální činností na okraji zájmu státu, vlastníků 

půdy i zemědělců samotných. Dále změnit legislativní rámec tak, aby stát vytvářel lepší podmínky ke 

zlepšování nakládání s krajinou.  

3. Připravit prostředí pro efektivní realizaci potřebných opatření – odborné, nebyrokratické, efektivní, 

kooperativní a praktické poradenství pro zemědělce a vlastníky pozemků, včetně přípravy pilotních 

projektů. 

 

2. Systém fungování – (jednací řád) 

Koordinátorem koalice je, pokud se členové nerozhodnou společně jinak, Čmelák – SPP, který má na 

starosti koordinaci činnosti koalice, přípravu společných schůzek, spolupráci s médii, jednání s dalšími 

organizacemi, zajištění financování a další organizační činnosti. 

Rozhodování koalice probíhá primárně konsensem. Každý člen může navrhnout o kterémkoliv bodě i 

hlasování, pokud není s konsensem spokojen. Potom se rozhoduje o jednodušších bodech v případě 

osobních nebo on-line setkání většinou přítomných členů, v případně důležitějších bodů rozhodování 

většinou všech členů, zpravidla formou per-rollam e-mailem. V případě, že si to fungování koalice 

vyžádá, bude vypracován podrobnější jednací řád. 

Přijímání nových členů – návrhy na nové členy mohou předkládat stávající členové koalice. Přijetí 

nového člena vždy předchází jeho představení jedním ze současných členů. O přijetí nového člena 

rozhoduje do počtu 6 členů koordinátor koalice, do počtu 20 členů rozhodují aktuální členové a to 

konsensem, s tím, že každý z aktuálních členů může při přijímání 7. – 20. člena uplatnit právo veta. 



 
 
Po dosažení počtu 20 členů může být zvolen pro další fungování 3–5členný výbor a bude vypracován 
jednoduchý jednací řád.  

 
Ukončení členství může učinit jakýkoliv člen formou písemného sdělení koordinátorovi koalice, 
případně o tom může rozhodnout, v případě že jednání člena koalice je v rozporu s vizí a cíli koalice 
nebo opakovaně poškozuje její činnost, na návrh výboru 2/3 většina všech členů koalice, do doby 
zvolení výboru na návrh koordinátora. 
 


