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Slovo ředitele | Mávnutím čarovného legislativního proutku se od 1. ledna 2014 Česká společnost ornitologická stala z občanského sdružení spolkem. Spolkem, který přesně naplňuje význam
tohoto slova. Spolkem, jehož členové spolu s výborem a placenými zaměstnanci společně
chrání ptáky, společně zkoumají přírodu, aby ji mohli chránit efektivně, a společně se radují z krásy a harmonie, kterých je příroda okolo nás plná. Držíte v rukou výroční zprávu dávající nahlédnout do všech zákoutí této naší společné spolkové činnosti v uplynulém roce.
Pokud jste se jí účastnili, náleží vám mé velké poděkování. A pokud ne – proč to nezkusit
zrovna letos?

		

Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO

| ČSO je dobrovolné zájmové sdružení profesionálů i amatérů zabývajících se ochranou a výzkumem ptáků,
pozorovatelů ptactva a milovníků přírody. Posláním ČSO je ochrana přírody a krajiny a životního prostředí,
zejména výzkum a ochrana ptáků a jejich prostředí a dále ekologická výchova a vzdělávání vlastních členů i
veřejnosti. ČSO je partnerskou organizací BirdLife International v Česku.

| BirdLife International je největší světové sdružení nevládních organizací zaměřených na ochranu ptáků
a přírody. Cílem BirdLife International je předejít vyhynutí kteréhokoli ptačího druhu; zachovat, případně
zlepšit stav ptačích populací; chránit, případně zlepšit stav a zvětšit rozlohu lokalit a prostředí důležitých pro
ptáky; prostřednictvím ptáků pomoci chránit přírodní rozmanitost a zlepšit tak kvalitu života lidí.
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Název organizace | Česká společnost ornitologická
Sídlo | Na Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov
IČO | 49629549
DIČ | CZ49629549
Právní forma | spolek
Číslo registrace | VSP/1-3301/90-R u Ministerstva vnitra
Spolkový rejstřík u Městského soudu v Praze: L 1371
Statutární orgán | výbor ČSO
Statutární zástupci | Zdeněk Vermouzek, Jiří Flousek, Jaroslav Cepák (do 22. 11.),
Vojtěch Kodet (od 22. 12.)
Bankovní spojení | 1922224339/0800, Česká spořitelna
Transparentní účet pro dary | 2800277111/2010, Fio banka
Mezinárodní značka knihovny (sigla) | ABE192
Působnost | Česká republika
Výbor ČSO |
| Složení – do 22. 11.
Předseda | Jiří Flousek
Výbor | Tomáš Bělka, Václav Beran, Jaroslav Cepák, Martin Fejfar,
| Jiří Flousek, David Horal, Vojtěch Kodet, Martin Pudil,
| Jiří Sládeček, Jiří Šírek
| Složení – od 22. 11.
Předseda | Jiří Flousek
Výbor | Tomáš Diviš, Martin Fejfar, Jiří Flousek, Barbora Kaminiecká,
| Vojtěch Kodet, Jaroslav Koleček, Vojtěch Kubelka,
| Martin Pudil, Jiří Sládeček,
Revizní komise | Jan Buček, Petra Málková, Vojtěch Stejskal
Kancelář ČSO |
Zdeněk Vermouzek | ředitel
Lucie Hošková | fundraiser, zástupkyně ředitele
Alexandra Trublová | sekretářka, péče o členy
Kamil Čihák | územní ochrana, Významná ptačí území
| a ptačí oblasti
Lukáš Viktora | druhová ochrana, konflikty ptáci versus člověk
Evžen Tošenovský | ochrana synantropních ptáků
Václav Zámečník | ochrana ptáků zemědělské krajiny a rozvoj
| venkova
Katarína Slabeyová | ochrana mokřadů
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Břeněk Michálek | správce ptačího parku Josefovské louky
Petr Voříšek | Koordinátor Celoevropského monitoringu běžných druhů
ptáků a druhého Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Evropy
Jana Škorpilová |technická asistentka Celoevropského monitoringu běžných
druhů ptáků
Martin Kupka | komunikace a propagace Atlasu hnízdního rozšíření ptáků
Evropy
Alena Klvaňová | technická asistentka Celoevropského monitoringu
běžných druhů ptáků a šéfredaktorka časopisu Ptačí svět
Anna Gamero | vědecká pracovnice Celoevropského monitoringu
běžných druhů ptáků
Tomáš Telenský | programátor
Pavol Hejný | programátor
Alena Matýsková | účetní
Peter Adamík | šéfredaktor časopisu Sylvia
Jaroslav Cepák | správce terénní stanice na Velkém Tisém
Petr Dalík | správce terénní stanice na Blatci
Počet dobrovolných spolupracovníků | cca 500
Pobočné spolky |
V rámci ČSO pracují následující |
regionální pobočky |
| Severočeská pobočka ČSO
Západočeská pobočka ČSO při Západočeském muzeu v Plzni
Jihočeský ornitologický klub – pobočka ČSO
Východočeská pobočka ČSO při Východočeském muzeu
v Pardubicích
| Pobočka ČSO na Vysočině
| Jihomoravská pobočka ČSO
| Moravský ornitologický spolek – s tředomoravská pobočka
ČSO
| Slezská ornitologická společnost – pobočka ČSO v Ostravě
cc 	Posláním regionálních poboček je propagovat činnost ČSO v rámci konkrétního
regionu, organizovat výzkumné, propagační a výchovné akce.
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Hlavní výsledky činnosti ČSO
Druhy

| E vropský monitoring běžných druhů ptáků, společný projekt BirdLife International

a European Bird Census Council (EBCC) koordinuje ČSO od roku 2002. V roce 2014
jsme zpracovali údaje ze sčítání z 27 zemí a publikovali trendy početnosti 163 druhů.
Publikovali jsme i nové indikátory běžných druhů ptáků používané jako oficiální
indikátory biodiverzity v EU. Výsledkem byly v roce 2014 dva nové vědecké články
publikované v prestižních zahraničních vědeckých časopisech, především článek
v časopisu Ecology Letters, který měl druhou největší mezinárodní mediální odezvu
v historii tohoto vědeckého periodika. Podíleli jsme se na přípravě prvního evropského
červeného seznamu ptáků.

| ebcc.info/pecbm.html
cc V
 rámci přípravy druhého atlasu hnízdního rozšíření ptáků Evropy jsme se
soustředili na sběr dat, zejména v zemích, kde je tato činnost méně rozvinutá (např.
Balkán, Turecko). Pokračovali jsme v přípravě nového webu atlasu a otestovali jsme
kvalitu a množství dat z jednotlivých zemí formou pilotního sběru dat k 5 druhům,
které poskytlo 46 zemí. Metodika Atlasu a první výsledky pilotního sběru dat byly
publikovány v časopise Bird Census News.

V Makedonii (na obr.), v Moldávii a v Turecku
jsme přímo pomohli se sběrem dat pro druhý
evropský hnízdní atlas.

| http://www.ebba2.eu/2015/03/03/download-ebba-pilot-maps/
cc V
 rámci Jednotného programu sčítání ptáků sleduje ČSO již 32 let početnost
ptáků jako základní ukazatel zdraví ptačích populací. V letošním roce jsme za účasti
78 dobrovolných spolupracovníků stanovili populační trendy pro 118 ptačích druhů.
Výsledky posloužily například pro sestavení Indikátoru ptáků zemědělské krajiny pro
Ministerstvo zemědělství.
| jpsp.birds.cz
cc P
 ředposledním rokem se konalo mapování druhů přílohy I Směrnice o ptácích
na nových lokalitách výskytu v rámci osmi krajů. Do akce se zapojilo 67 spolupracovníků
a celkem bylo zpracováno 46 a 490 kvadrátů. Projekt byl financován z OPŽP
prostřednictvím AOPK ČR.
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Jeřáb popelavý je jeden ze vzácných
„naturových“ druhů, který jsme
mapovali pro stát.

cc S ystematicky od roku 2000 sledujeme ptačí kriminalitu v Česku. Nejvíce se
zaměřujeme na ilegální pokládání otrávených návnad, které je v naší zemi největším
problémem. V roce 2014 jsme zdokumentovali 14 případů, jejichž obětí se stalo
20 ptáků, z nichž 9 byli orli mořští. Provedli jsme také školení pro specialisty Policie
ČR a o ochraně dravců na Litoměřicku natočila dokument Česká televize.
| karbofuran.cz
cc V
e

spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou jsme rozběhli čtvrté atlasové
mapování ptáků – Atlas hnízdního rozšíření ptáků Česka 2014–2017. Ve srovnání
s předešlými je mnohem podrobnější a využívá nejnovější metodické přístupy. Pro
připravovaný atlas jsme vytvořili novou webovou aplikaci. V prvním roce mapování
jsme dosáhli pokrytí 2/3 území státu a shromáždili 150 894 údajů o hnízdění ptáků
v Česku.

| http://atlas.birds.cz
cc P
 ři ochraně synantropních ptáků jsme se zaměřili na ochranu hnízdišť při stavebních
úpravách budov (kromě rorýse obecného jsme se začali více soustředit i na kavky
obecné a jiřičky obecné) a na prevenci nárazů ptáků do transparentních ploch. Tuto
problematiku jsme prezentovali během osmi odborných seminářů a pěti akcí pro
veřejnost, nadále probíhalo poradenství a konzultační činnost pro odbornou i širokou
veřejnost (406 poskytnutých konzultací, 28 kontrol staveb). V databázi hnízdišť
synantropních ptáků přibylo 1 244 nových záznamů.
| Rorysi.cz

4

cc P
 omohli jsme se zabezpečením 12 staveb před nárazy ptáků do skel a především
jsme formulovali základní pravidla řešení tohoto problému v námi vydané publikaci
„Kolize ptáků s reflexivními a transparentními plochami – hlavní zásady prevence“.

Na protihlukové stěně v Lahovicích se už
ptáci zabíjet nebudou.

| http://bigfiles.birdlife.cz/Kolize_ptaku_se_skly.zip.
cc P
 roběhl už třetí ročník mapování hnízdního výskytu čejky chocholaté. Celkem bylo
v roce 2014 doplněno téměř 600 záznamů a počet záznamů shromažďovaných od roku
2012 přesáhl už 2 950. Na základě těchto dat jsme za ČSO navrhli téměř 370 hnízdišť
čejky chocholaté do nového agroenvironmentálního opatření na podporu čejek
hnízdících na orné půdě.
| cejka.birds.cz
cc V
 roce 2014 jsme v ČR organizovali 7. Mezinárodní sčítání čápů bílých a 3. národní
sčítání čápů černých (ve spolupráci s AOPK ČR). Propagaci sčítání výrazně pomohlo
vyhlášení obou druhů ptáky roku, celkově se do sčítání zapojilo 519 lidí. Čápi bílí
v roce 2014 obsadili téměř 800 hnízd z 1 273 existujících, což je 75 % obsazenost
sledovaných hnízdišť. Na více než 600 hnízdech byla úspěšně vyvedena mláďata.
Průměr na úspěšné hnízdo činí 2,5 mláděte, zaznamenali jsme však i několik hnízd,
kde bylo vyvedeno 5 mláďat. Celkem vylétlo z hnízd více než 1 500 mláďat. Asi
u 160 hnízd máme informace, že hnízdění nebylo úspěšné.

Díky kampani Pták roku 2014
se podařilo získat informace
z 99 % hnízd čápa bílého.

| cap.birdlife.cz
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Prostředí|Zpracovali jsme návrh certifikace optimálního zemědělského hospodaření z pohledu

biodiverzity. Součástí byl i srovnávací výzkum biodiverzity zemědělské krajiny
Znojemska a sousedního území v Rakousku. Do návrhu jsme zohlednili výsledky
dotazníkového šetření mezi 16 zemědělskými podniky, které představily způsoby svého
hospodaření a ochotu realizovat některá z navržených opatření na podporu biodiverzity.

Znojemská krajina je ve všech ohledech
méně pestrá než ta v sousedícím
Rakousku.

cc N
 ově jsme se začali věnovat ochraně mokřadních biotopů. Vyhodnotili jsme současný
stav populací vybraných vodních a mokřadních druhů ptáků a navrhli metodiku
monitoringu vodních druhů ptáků na další období.

Lokality | Významná ptačí území (IBA) patří k základním programům ČSO, který se opírá o místní,
dobrovolně pracující patronátní skupiny. Za spolupráce těchto dobrovolníků jsme se
v roce 2014 zapojili do více než 60 správních řízení, navíc některé složitější kauzy přešly
z roku 2013. Ty se týkaly především výstavby větrných elektráren (VTE) na území Ptačí
oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská a Východní Krušné hory. Dílčím úspěchem
bylo pozastavení výstavby části VTE na území s výskytem tetřívků.

cc N
 a území prvního ptačího parku v Česku, Josefovských loukách probíhalo dvakrát
ročně celoplošné řízené zavlažování luk, které ihned přilákalo četné druhy ptáků,
jejichž počet překročil již 150 zaznamenaných druhů. Kromě toho jsme zprovoznili
poslední nepoužívaný kanál zavlažovací soustavy, vyhloubili první terasovité tůně
větších rozměrů i další malou tůňku ve vstupním areálu. Pokračoval školní výukový
program, jehož se zúčastnilo 330 žáků. Nový výukový program pro střední školy
absolvovali 43 studentů, z nichž část byla z Izraele. Ke třem tradičním akcím pro
veřejnost, z kterých Noční příroda Josefovských luk měla tento rok rekordní účast
120 návštěvníků, přibyl Úklid Josefovských luk, na nějž přišlo pomoci 65 lidí. U dvou
dalších vstupů na Josefovské louky byly nainstalovány informační cedule kombinované
s hmyzím hotelem. Díky štědrým dárcům jsme vykoupili dalších 2,6 ha pozemků
a celková rozloha pozemků ve vlastnictví ČSO tak stoupla na 17,9 ha, tj. 23,5 % území
parku.
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V rámci výukového programu na Josefovských
loukách se děti seznamují s významem vody
v krajině.

| www.josefovskelouky.cz

Lidé | Počet členů ČSO se stále pozvolna zvyšuje zhruba o sto lidí ročně. Na konci roku 2014
měla ČSO 2 460 členů.

cc F aunistická databáze ČSO zažila revoluční změnu. Rozhodnutím výboru jsme všechna
data zveřejnili pod otevřenou licencí Creative Commons BY-SA. Kdokoli nyní může údaje
z databáze používat jakkoli: pro osobní potěchu, vědeckou práci nebo i komerční zpracování.
Celkem jsme v roce 2014 shromáždili 252 539 jednotlivých pozorování od 1683 aktivních
pozorovatelů a na konci roku tak bylo v databázi 687 472 záznamů pozorování ptáků. Obliba
faunistické databáze jednak ukazuje rostoucí zájem veřejnosti o pozorování ptáků, jednak
slouží jako detailní zdroj informací o výskytu a rozšíření ptáků u nás.
| avif.birds.cz
cc D
 o mezinárodního sledování příletu ptáků Jaro ožívá se zapojilo na 1 050 lidí (z toho
téměř 800 dětí) s 2 780 pozorováními. Česko dokonce postoupilo na pátou příčku
v žebříčku zúčastněných zemí. Vydali jsme nové výukové a propagační materiály,
které byly k dispozici 257 učitelům, registrovaným v programu.
| www.springalive.net
cc J iž 18 škol se na konci roku 2014 mohlo pyšnit titulem Rorýsí škola, poté, co jsme
certifikovali hned 12 dalších škol, chránících rorýse. Rozvoji programu výrazně
pomohlo generální sponzorství společnosti Lafarge Cement, a.s. V rámci programu
školy vyvěsily 31 budek a zachovaly 7 stávajících hnízdišť. Uspořádali jsme odborný
seminář pro učitele a 4 další přednášky pro žáky základních škol.

Během semináře se 26 učitelů základních
a mateřských škol dozvědělo, jak zapojit téma
synantropních ptáků a jejich ochrany ve výuce.

| www.rorysi.cz/rorysiskoly
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cc P
 o celém Česku jsme za podpory Meopty uspořádali 111 Vítání ptačího zpěvu
a 45 Festivalů ptactva. Další akce byly pořádány u příležitosti Dne Země, Bambiriády,
akcí k Ptákovi roku, hudebně divadelních festivalů (např. Habrovka, Bioslavnosti),
a dal. Celkem se prezentací o ptácích v rámci více než 180 veřejných akcí zúčastnilo
přes 15 000 návštěvníků.

Ukázka kroužkování ptáků – tradiční doplněk
Vítání ptačího zpěvu oblíbený u všech
generací.

cc P
 ublikovali jsme jubilejní 50. číslo odborného časopisu Sylvia a 4 čísla populárního
magazínu Ptačí svět, jehož první monotematické číslo jsme věnovali ptákům
roku čápovi bílému a černému. Pobočky a pracovní skupiny ČSO vydávají dalších
7 odborných periodik, některá z nich pouze elektronicky.

cc V
 ýraznou pozornost si získala kampaň Pták roku 2014. Poprvé se Ptákem roku staly
dva druhy – čáp bílý a čáp černý. Podpora společnosti E.ON, Česká republika, s.r.o.,
která se stala generálním partnerem Ptáka roku 2014, nám umožnila uskutečnění
mnoha aktivit, především vytvoření webových stránek cap.birdlife.cz, skrze které
vložilo svá pozorování čápů více než 500 lidí a přispěli tak k sečtení české populace čápa
bílého v rámci Mezinárodního sčítání čápů bílých a národního sčítání čápů černých.
V rámci kampaně byl vytvořen i propagační klip s hereckou i hudební účastí zpěváka
Dana Bárty „Sčítejte čápy!“ S mediálním partnerem kampaně, Českým rozhlasem
Dvojkou a jeho pořadem Meteor, jsme vytvořili rozhlasový seriál Vyprávění čápa
Vendy, namluvený hercem Jiřím Lábusem a ředitelem ČSO Zdeňkem Vermouzkem.
Za podpory společnosti Swarovski Optik proběhl Den s čápy v ZOO Dvůr Králové.

S propagací sčítání čápů nám pomohl i Dan Bárta.
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cc F irma Swarovski Optik a Správa Krkonošského národního parku se staly také hlavními
partnery fotosoutěže a výstavy ČÁPI 2014. Do fotosoutěže poslali účastníci vice než
400 fotografií, ze kterých byly vybrány nejlepší pro výstavu, která v září 2014 začala
putovat po celé ČR.

		
Absolutním vítězem fotosoutěže se stal Petr Salinger s působivým snímkem „Úmrtí v rodině“.

cc K
 ampaň Pták roku 2014 – čáp bílý a čáp černý se stala za 22 let trvání kampaně
jednoznačně nejúspěšnějším ročníkem, co se týče oslovení veřejnosti i jejího zapojení
do systematického shromažďování dat (občanská věda – citizen science). Rámcový
odhad počtu oslovených lidí je 500 000.
| cap.birdlife.cz
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Přehled hlavních projektů
Název projektu
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Finanční zdroj

Řešitel

Monitoring druhů přílohy I
Směrnice o ptácích v osmi krajích
(Středočeský, Královehradecký,
Pardubický, Jihočeský, Vysočina,
Moravskoslezský, Olomoucký,
Jihomoravský)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kamil Čihák

Tovačov for Birds and People
(Tovačov pro ptáky a pro lidi)

BirdLife Europe a Českomoravský štěrk, a.s.

Zdeněk Vermouzek

Josefovské louky pro lidi

Nadace Via

Břeněk Michálek

Josefovské louky pro lidi II.

Ministerstvo životního prostředí

Břeněk Michálek

Podpora obnovy přirozených funkcí
krajiny – Josefovské louky

Ministerstvo životního prostředí

Břeněk Michálek

Stavební skla – neviditelný zabiják ptáků

Ministerstvo životního prostředí

Lukáš Viktora

Pod jednou střechou

Nadace partnerství – Program Švýcarsko-české
spolupráce

Lukáš Viktora,
Evžen Tošenovský

Ochrana kavky obecné a dalších
synantropních ptáků v Praze

Magistrát hlavního města Prahy

Lukáš Viktora

Zadržovací kanál
a velká tůň na JL

Nadace Partnerství – Nestlé

Břeněk Michálek

Ptačník – mokřad pro bahňáky
na Josefovských loukách
(projektová dokumentace)

Královehradecký kraj

Břeněk Michálek

Přírodovědné vzdělávání v Ptačím parku
Josefovské louky

Královehradecký kraj

Břeněk Michálek

Sylvia č. 50

Nadace Český literární fond

Peter Adamík

Sylvia č. 50

Rada vědeckých společností AVČR

Peter Adamík

Zajištění hnízdění sokola
stěhovavého v Praze

Magistrát hlavního města Prahy

Dušan Rak

Monitoring čápů bílých

Český svaz ochránců přírody

Zdeněk Vermouzek

Indikátor ptáků zemědělské krajiny 2014

Ministerstvo zemědělství

Zdeněk Vermouzek

Monitoring synantropních
ptáků a netopýrů

Město Zlín

Evžen Tošenovský

Ochrana ptáků zemědelské krajiny

BirdLife International

Václav Zámečník

Název projektu

Finanční zdroj

Řešitel

Čáp černý a čáp bílý –
pták roku 2014

E.ON Česká republika, s.r.o.,
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
CEMEX Czech Republic, s.r.o.,
CK Primaroute,
Českomoravská myslivecká jednota,
Českomoravský štěrk, a.s.,
Eurovia – Kamenolomy, a.s.,
Klub ekologické výchovy,
město Teplá,
Mitsubishi Corporation Fund for Europe and Africa,
ORNIS Muzea Komenského,
PRO-BIO s.r.o.,
Správa Krkonošského národního parku,
Správa Národního parku České Švýcarsko,
Správa Národního parku Podyjí,
Swarovski Optik,
Vojenské lesy a statky, s.p.,
Zelená domácnost.com,

Barbora Kaminiecká,
Lucie Hošková,
Zdeněk Vermouzek

Fotosoutěž a výstava ČÁPI 2014

Správa Krkonošského národního parku,
Swarovski Optik,
E.ON. Česká republika, s.r.o.,
Správa Národního parku České Švýcarsko,
Správa Národního parku Podyjí,
Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti
Šumava
Muzeum Komenského v Přerově
ZOO Dvůr Králové
Českomoravský Štěrk, a.s.
Mitsubishi Corporation Fund for Europe and Africa

Zdeněk Vermouzek,
Barbora Kaminiecká,
Lucie Hošková

Evropský monitoring
běžných druhů ptáků

Evropská komise

Petr Voříšek,
Jana Škorpilová,
Alena Klvaňová,
Anna Gamero

Druhý evropský atlas
hnízdního rozšíření ptáků

Evropská rada pro sčítání ptáků (EBCC),
vlastní zdroje

Petr Voříšek,
Martin Kupka

Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR

EEA Grants a Ministerstvo životního prostředí

Katarína Slabeyová

Atlas hnízdního rozšíření ptáků
České republiky 2014—2017

Česká zemědělská univerzita

Zdeněk Vermouzek

Rorýsí školy

Lafarge Cement a.s.

Alena Rulfová

Jaro ožívá

Mitsubishi Corporation Fund for Europe and Africa

Lucie Hošková,
Lucie Šmejdová
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Hospodaření
příjmy

tis. Kč

členské příspěvky

737

dary (jednotlivci + organizace)

738

granty

6 024

dotace

966

tržby (za zboží, služby)

4 087

ostatní výnosy

44

celkem příjmy

12 596

6+6+488311
5,9 % | členské příspěvky

5,9 % | dary (jednotlivci + organizace)
47,8 % | granty
7,7 % | dotace
32,4 % | tržby (za zboží, služby)
0,3 % | ostatní výnosy
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Vybrané ukazatele rozvahy
stav k 1. 1. 2014
v tis. Kč
AKTIVA
A.

10 087

9 882

1 834

2 425

20

20

II. Dlouhodobý hmotný majetek

2 690

3 023

Pozemky a stavby

1 528

1 994

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

1 162

1 029

0

0

-876

-618

8 253

7 457

354

415

1 728

1 581

626

687

0

9

1 021

723

81

162

5 562

5 461

72

82

5 490

4 987

0

392

IV. Časové rozlišení

609

0

Náklady příštích období

609

0

10 087

9 882

Vlastní zdroje

8 111

7 804

1. Jmění

4 894

5 261

Vlastní jmění

699

699

Fondy - dary

320

275

Fondy - granty

2 136

2 007

Fondy ostatní

1 739

2 280

2. Výsledek hospodaření minulých let

3 217

3 015

X

-472

Cizí zdroje

1 976

2 078

1. Rezervy

0

0

2. Dlouhodobé závazky

0

0

3. Krátkodobé závazky

1 745

1 144

Závazky k dodavatelům

366

37

Závazky k zaměstnancům

558

320

93

147

712

612

16

28

5. Časové rozlišení

231

934

Výnosy příštích období

231

934

Dlouhodobý majetek
I. Dlouhodobý nehmotný majetek

III. Dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
B.

Krátkodobý majetek
I. Zásoby
II. Pohledávky
Pohledávky za odběrateli
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za granty
Daň z příjmů
III. Krátkodobý finanční majetek
Hotovost
Bankovní účty
Peníze na cestě

PASIVA
A.

3. Výsledek hospodaření běžného účetního období
B.

stav k 31. 12. 2014
v tis. Kč

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění
Daně
Jiné závazky
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Vybrané ukazatele výkazu zisků a ztrát
Číslo účtu

Název ukazatele

A. NÁKLADY

celkem v tis. Kč
6 306

I. Spotřebované nákupy
II. Služby

276
2 753

Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
III. Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné pojištění

235
2
2 516
2 825
2 281
544

IV. Daně a poplatky

89

V. Ostatní náklady

202

VI. Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek

159

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zůstatková cena dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
VII. Poskytnuté členské příspěvky

11
148
86

B. VÝNOSY

5 834

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

4 087

Tržby z prodeje služeb

3 482

Tržby za prodané zboží

605

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

III. Aktivace celkem

0

IV. Ostatní výnosy celkem
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek

44
0

VI. Přijaté členské příspěvky

737

VII. Provozní dotace

966

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

-472

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

-556

Záporný hospodářský výsledek je způsoben zejména nepravidelnostmi v příjmové stránce víceletých projektů a je
plně kryt ziskem z předchozích let.

14

Dary

| Za podporu v roce 2014 děkujeme všem individuálním dárcům, kteří dohromady
podpořili činnost ČSO 731 dary v hodnotě 595 739,50 Kč. Využití darů dle jejich účelu
ukazuje následující přehled. Dary jsou využívány v souladu s účelem, na který byly
poskytnuty.

Účel daru (Kč) | Josefovské louky (409 565 Kč), činnost ČSO (115 123,50 Kč), přikrmování supů

v Makedonii (23 400 Kč), údržba terénních stanic (18 050 Kč), faunistická
databáze (8 051 Kč), malé členské granty (6 750 Kč), opravy čapích hnízd
(6 400 Kč), ochrana synantropních ptáků (5 500 Kč), bezpečná skla (2 900 Kč).

Dárci ČSO | 10 000 Kč a více |
		

cc J an Kořista, Tomáš Grim, Zdeněk Vermouzek, Václav Černohorský, Fabio Cenedese,
Rudolf Beneš, Vojtěch Stejskal, Pavel Benda, Martin Bouda, Jaroslav Souček, Václav
Zámečník, Jaroslav Zítko

| 1 000 Kč a více |

cc Jaromír Veselý, Jan Svěcený, Jiří Reif, Marta Němcová, Marie Müllerová, Jan Hora,
Denis Matthey, Jan Křivský, Karel Málek, Luboš Skopec, Veronika Korittová, Jana
Bucharová, Jan Andler, Czech anglo Productions s.r.o., Zdeněk Janíček, Radim Kočvara,
Martin Pudil, Robert Nešpůrek, Lucie Hošková, Martin Fejfar, Tomáš Macků, Dagmar
Dvořáčková, Miroslav Kronus, Jiří Franc, Jiří Bednář, Tomáš Diviš, Ivo Koudelka,
Miroslav Kubiska, Michaela Pecháčková, Helena Poštulková, Jana Škorpilová,
Ladislav Vachout, Pavel Vachuška, Celie Korittová, Lukáš Bjolek, Eva Svátková, Václav
Hasch, Dagmar Hyková, Jiří Kocík, Jana Matějíčková, Barbora Molnár, Jitka Navarová,
Helena Peychlová, Zdenka Wernerová, Veronika Součková, Petr Šrámek, Jiří Fiala,
Eva Knižátková, Josef Marek, Petr Navrátil, Věra Pernicová, Jiří Pykal, Michal Radina,
Svatava Škantová, Jan Vermouzek, Tomáš Tyml, Jiří Hornek, Martin Chmátal, Hana
Jančaříková, Hana Kovalčuková, Hana Librová, Jana Načeradská, Petr Pištík, Karel
Plachta, Magdalena Richterová, Vladimír Šimek, Jiří Zajíc, Vlastimil Dobeš, Zdeněk
Páleníček, Michal Vinkler, Jiří Flousek, Martina Pojarová, Martina Štěpánková, Marie
Richterová, Vlastimila Bezecná, Alice Břečková, Katka Hrušková, Edita Kremláčková,
David Oškera, Zdenka Sokolíčková, Richard Vaniš, Pavel Vermouzek, Lenka Čechová,
Pavla Kempová, Luděk Petrilák, Kateřina Charvátová, Jakub Fišer, Jiří Sládeček, Martin
Bulla, Alena Drvotová, František Faktor, Jan Fekus, Jiří Filípek, Lenka Gajdošíková,
Václav Kovář, Michal Kubelík, Libor Kunte, Lutz Lengwinat, Pavel Munclinger, Martin
Paclík, Karel Plachta, Marián Polák, Jan Rychlý, Pavel Soldán, Jana Svobodová, Ludmila
Šmídová, Libor Štrégl, Zdeněk Vocásek, Jan Votýpka, Jiří Zdražil
cc Srdečně děkujeme i dalším 287 dárcům, kteří podpořili práci ČSO částkou do 1 000 Kč.
Bez vaší pomoci by byl přehled úspěchů mnohem kratší!
cc D
 onorům a partnerům děkujeme za finanční pomoc a spolupráci v roce 2014:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Ascend s.r.o.; Lubomír Paroha; CEMEX Czech
Republic, s.r.o.; CK Primaroute; Českomoravská myslivecká jednota; Českomoravský
štěrk, a.s.; Československá obchodní banka, a.s.; E.ON, Česká republika, s.r.o.; Eurovia
– Kamenolomy, a.s.; Jobs.cz; Klub ekologické výchovy; britská Královská společnost pro
ochranu ptáků (RSPB); Lafarge Cement, a.s.; Magistrát Hlavního města Prahy; Meoptaoptika, s.r.o.; město Teplá; Ministerstvo zemědělství ČR; Mitsubishi Corporation Fund
for Europe and Africa; Nadace Český literární fond; Nadace Partnerství; Nadace VIA;
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ORNIS Muzea Komenského; PRO-BIO s.r.o.; Program švýcarsko-české spolupráce;
Rada vědeckých společností; Správa Krkonoškého národního parku; Správa Národního
parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava; Správa Národního parku České Švýcarsko;
Správa Národního parku Podyjí; nizozemský Statistický úřad (CBS); Swarovski Optik;
Tomíček Legal s.r.o.; Třinecké železárny; Vojenské lesy a statky, s.p.; Zelená domácnost.
com; ZOO Dvůr Králové.

Zvláštní poděkování patří | 
generálnímu partneru kampaně Pták roku 2014
společnosti E.ON, Česká republika, s.r.o.,

generálnímu partneru Vítání ptačího zpěvu
a Festivalu ptactva, společnosti Meopta-optika,
s.r.o.,

generálnímu partneru programu Rorýsí školy,
společnosti Lafarge Cement, a.s.

hlavním partnerům výstavy ČÁPI 2014
Správě Krkonošského národního parku
a
firmě Swarovski Optik.
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Tiskové konference k vyhlášení
kampaně Pták roku 2014 se účastnili
zástupci tří klíčových partnerů.
Zleva ředitel Správy KRNAP
Jan Hřebačka, zástupce Swarovski
Optik Zdeněk Hlavačka, vedoucí
koncernové komunikace společnosti
E.ON, Česká republika, s.r.o.
Vladimír Vácha, předseda ČSO
Jiří Flousek a ředitel ČSO
Zdeněk Vermouzek.

| Děkujeme i všem členům, zvláště spolupracovníkům programů občanské vědy, členům patronátních
skupin IBA, členům pracovních skupin, redakčních rad a všem dalším, kteří dobrovolnou prací ve volném
čase přispívají k poznávání, ochraně a popularizaci ptáků i našeho společného prostředí. Poděkování
náleží i autorům často vyžádaných, ale nehonorovaných článků a všem fotografům, kteří zdarma poskytují
své fotografie pro naplňování poslání ČSO.

Výroční zpráva ČSO 2014. Text sestavila Lucie Hošková. Fotografie archiv ČSO. Grafická úprava Jiří Kaláček.
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Rok 2014 optikou České společnosti ornitologické

