
Ekologická servisní organizace zajišťuje servis pro neregistrované 
i registrované environmentální projekty, spolky, platformy a jiné iniciativy, 
které se zabývají ochranou přírody a životního prostředí nebo 
harmonizací vztahu člověka k přírodě. 

 
--- 
 

Podmínky partnerství 
 

1. Formální zázemí 
nemusíte se registrovat jako právnická osoba 
 
Dáváme k dispozici naše fakturační údaje 
 
Partnerství uzavíráme na základě dohody od 200 Kč/rok. V ceně je 
propagace projektu na našich stránkách a v případě dodržení kodexu na 
stránkách Aliance zodpovědných. 
 

2. Zjednodušení administrativy 
hromadným servisem šetříme Váš čas 
 
Vedeme daňovou evidenci 
Nejsme plátci DPH 
Komunikujeme prostřednictvím datové schránky 
 
10 Kč za úkon, položku nebo zpracovaný doklad. 
 

3. Veřejná sbírka 
využijte naší oficiální sbírky na dary Vašich příznivců 
 
Vystavujeme potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu 
 
Administrativní poplatek pro využívání sbírkového účtu činí 1 % z darované 
částky. 
 

4. Online prezentace 
pomůžeme s přípravou webových a facebookových stránek 
 
Nejlevnější varianta je 300 Kč/rok za doménu a webhosting. 
 
Varianta za 666 Kč/rok je s možností nastavení vlastních e-mailových 
schránek např. ve tvaru info@nazevdomeny.cz. 
 
V ceně: 

 Nasazení redakčního systému Wordpress vč. základních pluginů 

 Výběr a nastavení vhodné šablony (varianta zdarma nebo placená cca 800-
1300 Kč pro náročnější uživatele) 

 Nastavení automatických záloh 
 



Další služby za příplatek 150 Kč/hodinu: 

 Návrh struktury webu 

 Vložení obsahu 

 Zaučení práce v redakčním systému 

 Nastavení odběru novinek a odesílání newsletteru přes mailchimp.com 

 Podpora pro administrátory webu 

 Správa webových stránek 

 Web na míru 

 Vytvoření databáze tematických obrázků 

 Webová grafika – návrhy loga nebo propagačních materiálů 
 

5. Využití benefičního e-shopu Pomáhámpřírodě.cz (připravujeme) 
6. Environmentální audit (připravujeme) 

 

Prostředky z bodů 1-3 slouží k pokrytí nezbytných nákladů spojených s vedením 
spolku. 
 
Webovou grafiku realizujeme též ve spolupráci s grafičkou Alicí Janečkovou, 
která se specializuje na ručně malované přírodní motivy. 
 
Webhosting zajišťujeme u Wedos.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn: 
Var. 1 – náklad: doména 150 Kč/rok + 800 Kč/rok za neomezený multihosting 
Var. 2 – náklad: 513 Kč/rok 


