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Členské příspěvky a podpora činnosti ČSO
Členské příspěvky jsou základním a jediným pravidelným zdrojem financování činnosti ČSO. Kromě nich získává
ČSO prostředky na činnost z darů, dotací a grantů, děděním ze závěti a vlastní doplňkovou hospodářskou činností.
Díky členům a jejich příspěvkům může ČSO efektivně pracovat a dosahovat nezanedbatelných výsledků v oblasti
ochrany, výzkumu a propagace ptactva a jeho prostředí. V současnosti je členů ČSO přes dva tisíce, ale čím více
bude členů, tím silnější bude hlas ČSO. Členové ČSO umožňují svým příspěvkem činnost sekretariátu, prostřednictvím voleb a výboru ČSO jej řídí, a pracovníci sekretariátu dělají s plným nasazením to, co by každý sám ve
volném čase dělat nemohl. Jen pouhým členstvím v ČSO, která je českým partnerem BirdLife International, se
tak každý člen každodenně účastní veškeré ochranářské práce BirdLife International, nejvlivnější organizace na
ochranu ptactva na světě.

Členské příspěvky a předplatné Sylvie

Možnosti další podpory ČSO

Individuální členství: 500 Kč

Každý člen ČSO by měl podle svých možností přispívat k její činnosti. Vedle dobrovolné práce ve výzkumu
a ochraně ptactva a zapojení do organizace akcí nebo
výzkumných programů je velice významná i finanční
nebo materiální podpora organizace. I malá podpora
navíc, zvláště, je-li pravidelná, má význam.

Studenti, důchodci: 300 Kč
Rodinné členství: 600 Kč
Předplatné Sylvie: 100 Kč (vč. DPH)

Termíny pro platby
Členské příspěvky na kalendářní rok je třeba uhradit do 31. března příslušného roku. Pokud člen své
příspěvky neuhradí do konce kalendářního roku, jeho
členství v ČSO zaniká (viz Stanovy ČSO, § 3 odst. 10,
písm. b).
Předplatné Sylvie na příslušný rok je nutné uhradit
do konce září, předplatné zaplacené od října se připisuje na další rok.

Číslo účtu, variabilní symboly
Číslo účtu ČSO: 1922224339/0800.
Při všech platbách uvádějte variabilní symbol, který je
zcela zásadní pro správnou identifikaci platby. Běžné
platby od členů (členské příspěvky, dary, předplatné
Sylvie) se skládají z dvojčíslí označujícího typ platby
a z členského čísla. Členské číslo je uvedeno na členském průkazu, nebo vám jej sdělíme v sekretariátu.
10+členské číslo — platba členského příspěvku
12+čl. číslo — předplatné časopisu Sylvia
15+čl. číslo — finanční dar
22+čl. číslo — finanční dar na malé členské granty
77+čl. číslo — finanční dar na Josefovské louky
Tyto platby je možné kombinovat, např.
101222+čl. číslo — členský příspěvek + Sylvia + dar
na malé členské granty

Finanční dary
Finanční dary k podpoře činnosti ČSO můžete zasílat ve
prospěch účtu 1922224339/0800, prosíme o doplnění správného variabilního symbolu (viz vlevo dole).
Ke všem darům od 1000 Kč (včetně) zašleme dárci
potvrzení o přijetí daru. K vystavení tohoto dokladu
potřebujeme znát adresu dárce, a pokud daruje peníze
firma, potřebujeme její název, sídlo, IČO a DIČ. Potvrzení vystavujeme až po obdržení daru, protože na něm
uvádíme číslo účetního dokladu, na kterém je příjem
daru zaznamenán. Na vyžádání, i před obdržením daru,
můžeme připravit i darovací smlouvu, kterou podepisují
obě zúčastněné strany. Na potvrzení či darovací smlouvě musí být specifikovaný účel daru, který je v souladu
s platnými stanovami a účetními pravidly. Většinu darů
přiřazujeme k tisku propagačních a odborných ornitologických materiálů nebo na provoz a údržbu terénních
stanic. Po předchozí domluvě lze částku darovat i na
jiný účel, např. na ochranu rorýsů, potírání ptačí kriminality či na malé členské granty. Někdy pořádáme
cílené sbírky na konkrétní výzkumné a ochranářské
projekty, o kterých informujeme na webu a ve Spolkových zprávách.
Darovanou částku až do výše 10 000 Kč lze odečíst
od základu daně z příjmu v daňovém přiznání. V tom
případě je nutné k přiznání přiložit potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu spolu s dokladem o
provedení platby (výpis z účtu, odkud byl dar odeslaný nebo příjmový doklad vystavený při předání daru
v hotovosti).
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Dary určené pro Josefovské louky

Darujte členství

Finanční dary určené na výkup pozemků v Ornitologickém parku Josefovské louky zasílejte na účet číslo 1922224339/0800 s variabilním symbolem
77+čl. číslo. Dary lze po předchozí domluvě se správcem parku věnovat i na výkup konkrétní parcely, kterou
si lze vybrat na webových stránkách ornitologického
parku www.josefovskelouky.cz. K darům nad 1000
Kč vystavujeme certifikát, který lze zarámovat a použít
třeba jako dárek. V případě zvláštních přání nám prosím sdělte, co přesně má být na certifikátu uvedeno.

Svým blízkým a přátelům můžete předplatit členství
v ČSO na kalendářní rok spojené se všemi členskými
výhodami. Certifikát o darovaném členství a první uvítací zásilku zašleme podle dohody buď dárci nebo rovnou obdarovanému. Výše členských poplatků je uvedena na předchozí straně.
V případě zájmu sdělte sekretariátu:
• jméno a úplnou adresu obdarovaného,
• datum narození obdarovaného,
• telefon a email obdarovaného,

Trvalý příkaz
Zřízení trvalého příkazu je jednoduchou formou podpory, jejíž výše záleží výhradně na možnostech dárce.
I 20 nebo 50 Kč, zasílají-li je měsíčně stovky členů,
představuje pro organizaci významný přínos. Rozhodnete-li se pro trvalý příkaz, zřiďte jej ve prospěch účtu
1922224339/0800 s odpovídajícím variabilním
symbolem. Pokud darovaná částka přesáhne 1000 Kč
za rok, na začátku dalšího kalendářního roku automaticky zašleme potvrzení o přijetí daru. Pokud částka za rok
nepřesáhne 1000 Kč, vystavíme potvrzení na požádání.
Takto darované prostředky lze odečíst od základu daně
z příjmu až do výše 10 000 Kč (viz předchozí strana).

Nepeněžní dary — nejen věcné, ale i práce
ČSO můžete podpořit nejen přímo finančními prostředky, ale třeba i věcnými dary, jako jsou kancelářské
potřeby a vybavení, výpočetní technika, ornitologické
vybavení, literatura do knihovny, odměny do soutěží a
podobně. Přispět můžete také svou prací a dovednostmi, pomoc uvítáme třeba při organizování konferencí,
plesu či akcí pro veřejnost. Pokud budeme shánět konkrétní pomoc či hmotné dary, oznámíme to na webu
a ve Spolkových zprávách. Nabízet nám své věci a
dovednosti ale můžete kdykoliv.

Závěť
Podpora nevládních organizací formou odkazu v závěti není u nás zatím příliš obvyklá, přestože v západní Evropě jde o běžnou záležitost. Závěť odkazující
peněžní či nepeněžní část majetku nevládní organizaci
je výrazem hlubokého uvědomění zůstavitele a současně velkým morálním závazkem pro představitele a pracovníky organizace. Aby byl odkaz v závěti platný, je
třeba, mimo obvyklých náležitostí, uvést výslovně celý
název organizace včetně adresy a IČO a výslovně určit,
co jí má připadnout.

• kontakt na dárce a jeho jmého,
• jak chcete zaplatit (složenka, převod z účtu),
• zda můžeme obdarovanému sdělit jmého dárce,
• zda máme certifikát o darovaném členství poslat dárci či obdarovanému.
Certifikát vystavíme až po obdržení platby, proto je
nutné zařídit dárek v dostatečném předstihu. Minimální
doba jsou dva týdny, před Vánoci raději víc.

Darujte předplatné Ptačího světa
Svým blízkým a přátelům můžete předplatit na kalendářní rok časopis Ptačí svět za 135 Kč vč. DPH. K časopisu předáme i dárkový list, který buď zašleme k vyplnění
dárci, nebo do něj vepíšeme text podle přání dárce.
V případě zájmu sdělte sekretariátu:
• jméno a úplnou adresu obdarovaného,
• jméno a kontakt na dárce,
• jak chcete zaplatit (složenka, převod z účtu),
• zda chcete dárkový list předat osobně (potom je nutné nahlásit adresu, kam jej zaslat) nebo jej máme
sami zaslat přímo obdarovanému (v tom případě nám
sdělte text, který do něj vepsat).
Dárkový list vystavíme až po obdržení platby, proto je
nutné zařídit dárek v dostatečném předstihu. Minimální
doba jsou dva týdny, před Vánoci raději víc.

Kontakt
V případě nejasností se obracejte na sekretariát ČSO:
274 866 700, cso@birdlife.cz. Jistě společně najdeme takovou formu podpory a spolupráce, která bude
vyhovovat oběma stranám a ze které budou profitovat
hlavně ptáci.   
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